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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

José Alberto Moraes Rego de Souza Moita

Cargo do responsável

Diretor Presidente/Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ

57.755.217/0001-29

Período de prestação de serviço

01/01/2009 a 31/12/2011

Descrição do serviço contratado

Serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras, com a finalidade de emissão de um parecer contemplando
o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio liquido, dos fluxos de caixa
e do valor adicionado e sua adequação com a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2009, 2010 e 2011.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

No último exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, os auditores independentes receberam da Companhia,
honorários que totalizaram o valor de R$ 212.465,17, referentes a serviços de auditoria independente, dos quais R$ 51.594,17
referem-se a honorários adicionais de 2010 pagos em 2011.

Justificativa da substituição

A substituíção do auditor foi dada em função da rotatividade dos auditores prevista no artigo 31 da instrução CVM 308/99.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

O auditor concordou com a substituição dos auditores.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Endereço

JOSE LUIZ RIBEIRO CARVALHO

01/01/2009 a 31/03/2011

007.769.948-32

Rua Dr. Renato Paes Barros, 33, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04530-904, Telefone (011)
30673310, Fax (011) 30673052, e-mail: jcarvalho@kpmg.com.br

Wagner Bottino

01/04/2011 a 31/12/2011

136.032.508-50

Rua Dr. Renato Paes Barros, 33, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04530-904, Telefone (011)
21833129, Fax (011) 30673052, e-mail: wbottino@kpmg.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

385-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CPF/CNPJ

49.928.567/0001-11

Período de prestação de serviço

01/01/2012

Descrição do serviço contratado

Prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras da companhia.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

No último exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 2013, os auditores independentes receberam da Companhia,
honorários que totalizaram o valor de R$ 142.418,60 referentes a serviços de auditoria. Não houve no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2013 quaiquer outros serviços prestados pelos auditores à Companhia.

Justificativa da substituição

Não houve mudança do auditor.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

José Roberto Pinto Carneiro

01/01/2012

CPF
760.705.308-53

Endereço
Rua Alexandre Dumas, n.º 1.981, Chacará Sto Antônio, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04717-030,
Telefone (011) 51861671, Fax (011) 51813582, e-mail: jcarneiro@deloitte.com
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2.3 - Outras informações relevantes

2.3.

Outras informações que a Companhia julga relevantes

Em 27 de janeiro de 2012, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado, informando sobre a contratação da Deloitte
Touche Tohmatsu para a prestação de serviços de auditoria independente de suas demonstrações financeiras e de suas
controladas a partir de 2012. A prestação de serviços iniciou-se a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do
primeiro trimestre de 2012. A contratação teve a finalidade de atender ao disposto no artigo 31 da Instrução CVM 308/99,
a qual determina a rotatividade dos auditores independentes a cada cinco anos. A substituição contou com a anuência de
nossos auditores até então, a KPMG Auditores Independentes.
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3.1 - Informações Financeiras - Individual

(Reais)

Exercício social (31/12/2013)

Exercício social (31/12/2012)

Exercício social (31/12/2011)

Patrimônio Líquido

204.375.000,00

182.975.000,00

162.779.000,00

Ativo Total

630.279.000,00

631.444.000,00

669.690.000,00

Resultado Bruto

378.656.000,00

346.414.000,00

294.756.000,00

Resultado Líquido

213.829.000,00

189.576.000,00

156.950.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

2.149.600

2.149.600

2.149.600

Resultado Líquido por Ação

99,470000

88,190000

73,010000
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3.2 - Medições não contábeis

3.2 Medições não contabeis
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

3.3. Eventos Subseqüentes às DF´s
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

3.4.

a)

Política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais

Regras sobre retenção de lucros:

O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício a Diretoria fará elaborar, com base na
escrituração mercantil, as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a
proposta de destinação do lucro líquido do exercício.
Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% serão aplicados na constituição da reserva
legal, até o limite de 20% do capital social. Do saldo ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404 de 1976, conforme alterada (“Lei nº
6.404/76”), se existente, 25% serão atribuídos ao pagamento de dividendo obrigatório e 0,5% para reserva específica de restituição de
capital aos acionistas, nos casos de extinção da concessão, através do percentual de 0,5% sobre os lucros líquidos anuais da Companhia,
até atingir o limite máximo de 10% do capital social subscrito e integralizado.
Nos últimos 3 exercícios sociais foram efetivamente retidos os valores demonstrados abaixo, de acordo com o artigo 196 da Lei nº
6.404/76, para fazer face a orçamentos de capital previstos naqueles exercícios sociais:

Lucro Retido (em R$ mil)

2013

2012

2011

41.629

41.916

29.438

Nos últimos 3 exercícios sociais os valores referentes a constituição de Reserva Legal, de acordo com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76,
estão demonstrados abaixo:

Lucro Retido (em R$ mil)

b)

2013

2012

2011

10.692

6.770

7.848

Regras sobre distribuição de dividendos:

O Estatuto Social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro liquido do exercício,
Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for
determinado pela Assembléia Geral e, se não reclamados dentro de 3 anos contados da publicação do ato que autorizou a sua
distribuição, prescreverão em favor da Companhia.
A Companhia poderá levantar balanços intermediários e por deliberação do Conselho de Administração, nos termos do artigo 204 da Lei
nº 6.404/76, declarar e distribuir dividendos intermediários à conta dos lucros apurados nesses balanços, ou à conta dos lucros
acumulados ou de reservas de lucros.
Ressalvados os direitos dos acionistas preferenciais à distribuição de dividendos excedentes ao dividendo mínimo obrigatório, a parcela
remanescente do lucro líquido será destinada ao pagamento de dividendos adicionais e ao pagamento de participação nos lucros aos
administradores, respeitados os limites previstos na Lei nº. 6.404/76, sendo que referida distribuição será proposta pela Administração da
Companhia e submetida à aprovação da Assembléia Geral.
Nos últimos 3 exercícios sociais as distribuições de dividendos efetivamente realizadas foram as seguintes:

Distribuição de Dividendos
(em R$ mil)

2013

2012

2011

192.430

169.380

243.145

A política interna de distribuição de dividendos é uma combinação entre lucros apurados e saldo de caixa, ficando condicionada ao
mínimo a ser distribuído conforme o Estatuto Social e a Lei n°. 6.404 de 1976.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

c)

Periodicidade das distribuições de dividendos:

Periodicidade das distribuições de dividendos
efetivamente realizados

2013

2012

2011

Duas vezes ao ano
(25/03/2013 e
29/10/2013)

Duas vezes ao ano
(30/03/2012 e
29/10/2012)

Duas vezes ao ano
(30/03/2011 e
16/11/2011)

Dividendo obrigatório: anualmente.
Disposições sobre periodicidade da
distribuição de dividendos no Estatuto Social

d)

Dividendos intermediários: em períodos inferiores conforme deliberação do
Conselho de Administração.

Restrições à distribuição de dividendos:

A Companhia está sujeita à observância de determinadas garantias e cláusulas restritivas contratuais, no que toca à distribuição de
dividendos, devido à 2ª Emissão e 3ª Emissão de Debêntures , conforme descritas abaixo:
2ª Emissão de Debêntures (Liquidação realizada em 15/05/2014, detalhes no Item 18.10)
Para a distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio, em valor acima do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202
da Lei nº 6.404/76, exceto se as demonstrações financeiras da Companhia auditadas do ano fiscal anterior ou suas demonstrações
financeiras revisadas do primeiro semestre, conforme aplicável, apresentarem, cumulativamente, no mínimo, os seguintes índices:
(A) Dívida

Líquida
EBITDA

≤ 3 ,0

(B) ICSD ≥ 1,3
sendo:

ICSD =

Caixa
Serviço da Dívida

(C) ( Dívida Líquida + Mútuos contraídos com os controlado res diretos ou indiretos e / ou afiliadas ) ≤ 4,0

EBITDA

onde:
Dívida = soma do saldo dos empréstimos e financiamentos, incluindo, sem limitação, as Debêntures, bem como avais, fianças e demais garantias
prestadas em benefício de terceiros, exceto mútuos contraídos com acionistas controladores.
Dívida Líquida = Dívida subtraída do saldo das seguintes contas do ativo circulante do balanço patrimonial da Emissora: (i) caixas e bancos e (ii)
aplicações financeiras.
EBITDA = lucro (prejuízo) líquido antes do imposto de renda e da contribuição social, adicionando-se (i) despesas não operacionais; (ii) despesas
financeiras; e (iii) despesas com amortizações e depreciações (apresentadas no fluxo de caixa método indireto); e excluindo-se (i) receitas não
operacionais; e (ii) receitas financeiras; apurado com base nos últimos 12 meses contados da data-base de cálculo do índice. O EBITDA deverá ser
calculado sempre considerando os últimos 12 meses.
Caixa = EBITDA subtraído do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Serviço da Dívida = todos os valores pagos de principal e juros relacionados à Dívida durante o referido período de 12 meses. No caso de tomada de
dívida para substituir outra dívida existente, o Serviço da Dívida deverá ser liquido do efeito da liquidação da dívida existente;

3ª Emissão de Debêntures
Para a distribuição de dividendos, pela companhia, em valor superior ao mínimo legal, caso a relação Dívida Líquida/EBITDA seja
superior a 4 (quatro) vezes, onde:
Dívida significa a somatória dos valores correspondentes a (i) empréstimos bancários de curto prazo; (ii) debêntures no curto prazo; (iii)
empréstimos bancários de longo prazo; (iv) debêntures no longo prazo e, ainda, (v) empréstimos de longo prazo concedidos por
empresas coligadas, acionistas ou administradores.
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

3.6.

Dividendos declarados a conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos 3 últimos exercícios sociais

Exercício S ocial
Exercício S ocial
Exercício S ocial
Encerrado em 31.12.2013 Encerrado em 31.12.2012 Encerrado em 31.12.2011

Dividendos distribuídos a conta de Lucros Retidos
(em R$ mil)
Reservas Constituídas

41.917

29.438

124.266

50.517

42.864

30.223
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2013

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
237.457.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
1,16000000
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3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento
Exercício social (31/12/2013)
Tipo de dívida

Inferior a um ano

Um a três anos

Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

Garantia Real

0,00

427.000,00

145.000,00

0,00

572.000,00

Quirografárias

0,00

60.013.000,00

176.872.000,00

0,00

236.885.000,00

Total

0,00

60.440.000,00

177.017.000,00

0,00

237.457.000,00

Observação

PÁGINA: 12 de 231

Formulário de Referência - 2014 - RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.

Versão : 6

3.9 - Outras informações relevantes

3.9.

Outras informações que a Companhia julga relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

4.

FATORES DE RISCO

Para os fins desta seção, exceto se expressamente indicado ou se o contexto assim o requerer, a indicação de que um risco, incerteza ou
problema pode ter ou terá um "efeito adverso para nós" significa que o risco, incerteza ou problema pode ter ou terá um efeito adverso
nos nossos negócios, condição financeira, liquidez, resultados de operações, futuros negócios e/ou valor das ações ordinárias de nossa
emissão. Expressões similares nesta seção devem ser lidas como tendo o mesmo significado.
4.1.

Fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial, aqueles relacionados.

a) A Companhia
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos à Companhia.
A Companhia é ré em processos judiciais e administrativos, nas esferas cível, tributária e trabalhista, cujos resultados podem ser
desfavoráveis. Decisões contrárias aos interesses da Companhia que eventualmente alcancem valores substanciais ou impeçam a
realização de seus negócios conforme inicialmente planejados poderão causar um efeito adverso para a Companhia.
Nos termos dos contratos financeiros celebrados pela Companhia, ela está sujeita a obrigações específicas, bem como restrições à
sua capacidade de contrair dívidas adicionais.
A Companhia é parte em diversos contratos financeiros que exigem a manutenção de certos índices financeiros ou o cumprimento de
determinadas obrigações. Qualquer inadimplemento dos termos de tais contratos, respeitados os termos dos respectivos contratos, poderá
resultar na decisão desses credores em declarar o vencimento antecipado do saldo devedor das respectivas dívidas e/ou resultar no
vencimento antecipado de outros contratos financeiros, incluindo as debêntures da primeira, segunda e terceira emissões da Companhia.
Caso seja declarado o vencimento antecipado dos referidos contatos financeiros, a Companhia pode não ter caixa suficiente para honrálos tempestivamente.
Além disso, alguns dos contratos financeiros impõem restrições à capacidade da Companhia de contrair dívidas adicionais, o que
poderia limitar a readequação de seu perfil de endividamento, caso um cenário econômico mais favorável se apresente.
Custos de construção maiores do que o esperado podem afetar negativamente a condição financeira e resultados operacionais da
Companhia.
A capacidade da Companhia (i) de concluir adequadamente as construções inacabadas e futuros projetos exigidos pelo seu contrato de
concessão, e (ii) de assumir projetos acessórios nas concessões existentes está sujeita a flutuações no custo de mão-de-obra e matériaprima, mudanças na economia em geral, condições de crédito e negociais, a inadimplência ou adimplência insatisfatória dos seus
contratados e subcontratados e interrupções resultantes de problemas de engenharia imprevisíveis. Esses fatores podem
significativamente aumentar seus custos de construção e, especialmente se a Companhia não conseguir que alguns ou todos esses custos
sejam considerados no fluxo de caixa dos contratos de concessão, tais custos podem afetar negativamente sua condição financeira e seus
resultados operacionais.
Mudanças climáticas podem ocasionar danos às rodovias administradas pela Companhia, resultando em custos adicionais para a
Companhia.
A ocorrência de mudanças relevantes no clima, incluindo inundações e erosões causadas pelo aumento das chuvas, pode demandar novos
investimentos além dos já planejados pela Companhia. Exemplificativamente, caso haja um aumento significativo nos índices
pluviométricos das regiões em que a Companhia atua, podem ocorrer deslizamentos, desmoronamentos e quedas de barreiras e provocar
a interdição da pista. A ocorrência de tais fatos resultaria em investimentos adicionais aos planejados, o que pode afetar adversamente os
negócios da Companhia.
Adicionalmente, condições climáticas adversas interferem no cronograma de execução dos projetos, o que pode levar ao adiamento nos
cronogramas dos projetos e de investimentos da Companhia, impactando negativamente sua arrecadação. Caso a Companhia não seja
capaz de adaptar-se de forma satisfatória a eventuais mudanças climáticas, mantendo o nível de qualidade das rodovias e serviços face a
condições naturais diferentes das atuais, seu resultado operacional e condição financeira podem ser adversamente afetados.
A perda de membros da administração e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado pode ter efeito adverso relevante
sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Companhia.
A capacidade da Companhia de manter sua posição competitiva depende em larga escala dos serviços prestados por sua administração,
principalmente devido ao modelo de negócios e de investimentos adotados pela Companhia. Nenhuma dessas pessoas está vinculada por
um contrato de trabalho a longo prazo ou obrigação de não concorrência. A Companhia não pode garantir que terá sucesso em atrair e
manter pessoal qualificado para integrar sua administração e acompanhar seu ritmo de crescimento. A perda de membros de sua
administração ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado pode causar um efeito adverso relevante nas atividades,
situação financeira e resultados operacionais da Companhia. Não existe parte significativa das receitas e das ações da Companhia
empenhadas.
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Término antecipado da concessão.
Em caso de descumprimento do contrato de concessão a Concessão poderá ser extinta por decretos do Poder Concedente e após
instauração de processo administrativo e comprovação da inadimplência. A declaração da caducidade ocorre sem indenização prévia,
havendo indenização apenas de parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade a atualidade do serviço concedido.
O parágrafo 6º, do Artigo 38, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (“Lei de Concessões”), dispõe que, declarada a caducidade da
Concessão, não resultará para ao Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou
compromissos com terceiros ou empregados da respectiva concessionária. Ademais, não há garantia de que as obrigações assumidas pela
Companhia serão consideradas oponíveis ao próximo concessionário. Portanto, não há como garantir que, ocorrido o término antecipado
da Concessão, os debenturistas receberão o pagamento dos direitos emergentes da Concessão.
Parte significativa dos bens da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos, os quais não estarão disponíveis em caso de
recuperação extrajudicial ou judicial ou falência, nem poderão ser objeto de penhora para garantir a execução de decisões judiciais.
Parte significativa dos bens da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos. Em caso de falência ou penhora para garantir
a execução de decisões judiciais, tais bens não estarão disponíveis, pois devem ser revertidos ao Poder Concedente, de acordo com os
termos da legislação aplicável. Essa limitação pode reduzir significativamente os valores disponíveis aos credores da Companhia em
caso de falência, além de poderem ter um efeito negativo em sua capacidade de obter financiamentos.
A Companhia está exposta a riscos relacionados ao volume de tráfego e receita de pedágios.
No momento, praticamente todas as receitas da Companhia são oriundas de pedágios e podem ser afetadas por mudanças no volume de
tráfego, aumento dos preços dos pedágios e diminuição dos usuários de suas rodovias em razão do aumento dos preços. Volumes de
tráfego estão condicionados a múltiplos fatores, incluindo a qualidade, conveniência e tempo de viagem em rodovias não pedagiadas ou
rodovias pedagiadas que não tenham sido concedidas à Companhia, à qualidade e estado de conservação de suas rodovias, preços dos
combustíveis, normas ambientais (incluindo medidas de restrição do uso de veículos automotivos visando reduzir a poluição do ar), a
existência de concorrência de outros meios de transporte e mudanças no comportamento do consumidor, inclusive por conta de fatores
econômicos, sócioculturais, climáticos, dentre outros. A Companhia não pode garantir que será capaz de adaptar suas operações em
resposta a mudanças abruptas no volume de tráfego e receita de pedágios, o que pode afetar negativamente o negócio e a condição
financeira da Companhia.
A Companhia está sujeita a riscos de taxas de juros, uma vez que financia boa parte de suas operações.
A Companhia está exposta ao risco de taxa de juros, uma vez que toma diversos financiamentos e que a maior parte de suas obrigações
financeiras está atrelada a taxas flutuantes (Taxa de Juros de Longo Prazo – “TJLP’, Índice Geral de Preços do Mercado – “IGP-M” e
Certificado de Depósito Interbancário - “CDI”, nos empréstimos denominados em Reais). Caso o Governo Federal venha a aumentar as
taxas de juros, ou tomar outras medidas significativas na política monetária que resultem no aumento efetivo da taxa de juros, os
encargos que a Companhia paga em suas dívidas aumentarão, afetando adversamente sua condição financeira. Ademais, parte do
endividamento é reajustado pelo Índice Geral de Preços do Mercado (“IGP-M”) (indicador de inflação).
b) Ao controlador da Companhia, direto ou indireto, ou grupo de controle
A controladora da Companhia, a CCR é uma sociedade de participações e, por essa razão, depende dos resultados das
concessionárias sob seu Controle (“Concessionárias” e “Grupo CCR”, respectivamente).
A CCR conduz seu negócio por meio das Concessionárias. A capacidade da CCR de cumprir as obrigações financeiras está condicionada
ao fluxo de caixa e receitas das subsidiárias diretas e indiretas e a distribuição ou transferência de tais receitas das Concessionárias
(incluindo a Companhia), para a CCR na forma de dividendos, juros sobre capital próprio ou empréstimos. Algumas das subsidiárias da
CCR são, ou podem ser no futuro, sujeitas à necessidade de realizar novos investimentos originalmente não previstos bem como firmar
contratos de empréstimo que proíbam ou limitem a transferência de capital para a controladora e/ou requererem que as demais dívidas
das Concessionárias estejam subordinadas às dividas incorridas sob tais contratos de empréstimo.
Uma parte significativa dos bens do Grupo CCR está vinculada às suas concessões. Esses bens não estarão disponíveis para liquidação
em caso de falência ou penhora para garantir a execução de decisões judiciais, uma vez que devem ser revertidos ao Poder Concedente,
de acordo com os termos das concessões do Grupo CCR e com a legislação. Essas limitações podem reduzir significativamente os
valores disponíveis aos acionistas da CCR em caso de liquidação, além de poderem ter um efeito negativo na capacidade da CCR de
obter financiamentos.
O Grupo CCR está exposto a riscos relacionados ao volume de tráfego e receita de pedágios.
No momento a maior parte das receitas do Grupo CCR são oriundas de pedágios e podem ser afetadas por mudanças no volume de
tráfego, aumento dos preços dos pedágios e reações dos usuário ao aumento dos preços, volumes de trafego e quantidade de veículos que
realizam expeção veicular estão condicionados a múltiplos fatores, incluindo a qualidade, conveniência e tempo de viagem em rodovias
não pedagiadas ou rodovias pedagiadas fora da nossa rede, à qualidade e estado de conservação das nossas rodovias, preços dos
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combustíveis, normas ambientais, incluindo medidas de restrição do uso de veículos automotivos visando reduzir a poluição do ar, a
existência de concorrência de outros meios de transporte e mudanças no comportamento do consumidor, inclusive por conta de fatores
econômicos, sócio-culturais e climáticos. Picos sazonais de tráfego, no inverno e no verão, podem variar significativamente dependendo
do clima e as condições do mercado turístico. Não podemos garantir que a CCR será capaz de adaptar as operações de suas
Concessionárias em resposta a mudanças abruptas no volume de tráfego e receita de pedágios, o que pode afetar negativamente o
negócio e a condição financeira da Companhia e do Grupo CCR.
Determinadas medidas judiciais em relação a algumas Controladas e Coligadas podem afetar negativamente nosso Negócio.
Algumas Controladas e Coligadas do Grupo CCR são partes em processos judiciais e administrativos, nas esferas cível, tributária e
trabalhista, cujos resultados podem ser desfavoráveispara a Companhia.
Listados a seguir algumas dessas medidas judiciais:

Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo ViaOeste S.A.
•
Procedimento administrativo
Em fevereiro de 2012 foi recebida pela CCR ViaOeste, solicitação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) para apresentação de respectiva defesa prévia em processo administrativo referente
ao Termo Aditivo modificativo nº 12/06 de 21 de dezembro de 2006. Apresentada manifestação, em 14 de dezembro de 2012 a
CCR ViaOeste foi novamente intimada a se pronunciar. Esse prazo permaneceu suspenso até 20 de setembro de 2013. Em 26 de
setembro de 2013, a ViaOeste apresentou seu novo pronunciamento sobre a matéria tratada no referido processo administrativo. Em
13 de janeiro de 2014, a ViaOeste apresentou suas alegações finais. Em 20 de janeiro de 2014, o processo foi suspenso até que seja
decidida a pertinência da prova pericial requerida.

Concessionária do RodoAnel Oeste S.A.
•

Ação Popular – Lei Estadual nº 2.481/53 que limita instalações de pedágio no raio de 35 km do marco zero da Capital de São
Paulo
Trata-se de ação popular proposta por único autor em face do Estado de São Paulo, da Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Estado de São Paulo (ARTESP) e dos acionistas da Concessionária do RodoAnel Oeste S.A., Companhia de
Concessões Rodoviárias (antiga razão social de CCR S.A.) e Encalso Construções Ltda., com pedido de anulação das cláusulas do
contrato de concessão, protocolada em 15 de dezembro de 2008.
Em 8 de janeiro de 2009, foi deferida liminar determinando a paralisação da cobrança de pedágio, tendo a controlada RodoAnel
Oeste recebido e acatado determinação da agência reguladora neste sentido, por não ser parte da ação. Em 9 de janeiro de 2009, em
virtude de suspensão de liminar apresentada pelo Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça suspendeu tal decisão, restabelecendo a
cobrança de pedágio até trânsito em julgado do processo.
A ação foi julgada procedente. O Governo de São Paulo/Fazenda do Estado de São Paulo e a ARTESP interpuseram recurso perante
o Tribunal de Justiça de São Paulo contra a aplicação imediata da sentença em razão de anterior decisão do Tribunal de Justiça, que
suspendeu os efeitos até o trânsito em julgado da ação, o que foi deferido.
O recurso de apelação do Estado de São Paulo foi provido para anular o processo desde a citação, a fim de que o autor emende a
petição inicial. A CCR e a Encalso interpuseram embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em 16 de fevereiro de 2012, foram interpostos os recursos ao STJ e STF, que aguardam juízo de admissibilidade.

Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
Informamos que há Ações Populares visando anulação dos procedimentos relacionados à Concorrência Internacional da Parceria
Público Privada para concessão patrocinada da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo.
(i)

Processo nº. 05306107038-4 – 11ª. Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Trata-se de Ação Popular, distribuída em 17 de março de 2006 e proposta por vários autores (pessoas físicas) em face da Fazenda
Estadual de São Paulo, da Companhia do Metropolitano de São Paulo-Metrô e outros, visando a anulação dos atos e procedimentos
relacionados com a Concorrência Internacional nº 42325212, relativa à Concessão Patrocinada para Exploração da Operação dos
Serviços de Transportes de passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo. O andamento do processo está suspenso em
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primeira instância, aguardando decisão definitiva quanto a inclusão das pessoas físicas signatárias do Contrato de Concessão no
pólo passivo da ação.
(ii)

Processo nº. 0532006117119-0 – 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Trata-se de Ação Popular, distribuída em 30 de junho de 2006 e proposta por vários autores (pessoas físicas) em face da Fazenda
Estadual de São Paulo, da Companhia do Metropolitano de São Paulo-Metrô e outros, visando a anulação de todos os atos e
procedimentos relacionados com a Concorrência Internacional nº 42325212, relativa à Concessão Patrocinada para Exploração da
Operação dos Serviços de Transportes de passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo. Em 29 de outubro de 2009 foi
proferida decisão determinando a conexão com a Ação Popular nº 05306107038-4, em curso na 11ª Vara da Fazenda Pública de São
Paulo.
Em razão da referida conexão, o andamento desta ação segue o da referida Ação Popular (item “i” acima).

Controlar S.A
(i)

Ação Civil Pública nº 1429/1997 ajuizada em 4 de dezembro de 1997 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a
Controlar S/A, a SPTrans e outros, perante a 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, visando à declaração de nulidade do termo
de convênio de cooperação firmado pelas empresas rés para a utilização do Centro Integrado de Taxis, por 90 (noventa) dias, para
experimentação do programa de inspeção veicular na frota de uso intenso. A ação foi julgada parcialmente procedente, em 29 de
fevereiro de 2000, para o fim de: (i) reconhecer a nulidade do termo de convênio de cooperação; (ii) condenar o Município de São
Paulo a abster-se de conceder, a qualquer título, bem integrante do patrimônio público para a Controlar instalar os seus centros de
inspeção; e (iii) condenar os então administradores da SPTrans e da Controlar ao pagamento de multa civil, ao ressarcimento
integral dos danos causados, à suspensão dos seus direitos políticos por três anos e à proibição de contratar com o Poder Público
pelo mesmo período. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da Controlar em 08 de abril de 2003.
Aguarda-se o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos pela Controlar aos Tribunais Superiores (STJ e STF).

(ii)

Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 0044586-80.2011.8.26.0053, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo
em 25 de novembro de 2011, perante a 11ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, contra a Controlar S/A e outros, com pedido de
liminar para a suspensão da execução do contrato de concessão da Controlar S/A, sequestro de bens dos requeridos como garantia
de futura reparação dos danos supostamente causados e afastamento do cargo do Sr. Prefeito. O juiz de 1º. Grau concedeu em parte
a liminar requerida, determinando (i) a realização de nova licitação, em 90 dias, dos serviços objeto do contrato da Controlar, e (ii) a
indisponibilidade de veículos e imóveis de todos os requeridos.
A referida liminar foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça, em 11 de janeiro de 2012, em decisão confirmada pela Corte
Especial do mesmo Tribunal, em 18 de abril de 2012. O juízo de 1º. Grau, em razão da decisão do STJ, retirou a indisponibilidade
de bens de todos os requeridos.
Em 26 de junho de 2012, foram julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo recursos anteriores, da CCR, Controlar e outros,
interpostos contra a mesma liminar, que foram acatados para cassar a parte restante da liminar, relativa à realização de nova
licitação.
Em 27 de junho de 2012, o juízo de 1º Grau proferiu decisão reafirmando o desbloqueio dos bens de todos os requeridos. Aguardase a intimação de todos os requeridos, após o que serão apresentadas defesas prévias.

(iii)

Ação pelo Procedimento Ordinário nº 0001123-54.2012.8.26.0053 ajuizada pela Controlar em face da Municipalidade de São Paulo em
trâmite perante a 10ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, visando a declaração de nulidade de decisão administrativa que determinou
a redução unilateral de aproximadamente 30% da tarifa dos serviços de inspeção veicular no Município de São Paulo. Em sede de
liminar, a Controlar postulou a antecipação de tutela parcial para suspender os efeitos da referida decisão de redução de tarifa. A tutela
antecipada foi indeferida pelo Juiz de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 28 de março de 2014, a Controlar
protocolou petição requerendo a extinção do feito, por superveniente perda de interesse processual, em face do encerramento da
prestação do serviço de inspeção veicular em 31 de janeiro de 2014. A Controlar passou a buscar judicialmente apenas a indenização
pelos danos causados com a extinção prematura do Contrato, nos autos da Ação pelo Procedimento Ordinário nº 101166313.2013.8.26.0053, informado abaixo, acrescido do percentual até então discutido nessa ação.

(iv)

Ação Cautelar nº 1006718-80.2013.8.26.0053, ajuizada em 11/10/2013, tramitando perante a 11ª Vara da Fazenda Pública da Capital-SP.
A medida foi proposta pela Controlar S/A contra a Municipalidade de São Paulo, em vista da decretação de encerramento do Contrato de
Concessão, por parte da Administração. A ordem cautelar foi concedida liminarmente, autorizando-se a continuidade da prestação dos
serviços até o final do exercício de 2013 (31 de janeiro de 2014). A Municipalidade interpôs recurso de Agravo de Instrumento – ainda
não julgado –, mas não obteve êxito no respectivo efeito suspensivo pleiteado (liminar). Posteriormente, a Controlar pleiteou a extensão
da medida cautelar para que permanecesse prestando o serviço até que a Municipalidade concluísse a licitação do novo modelo de
inspeção veicular e as novas empresas contratadas estivessem aptas a operar o referido serviço, o que foi indeferido pelo Juiz da causa.
Por determinação do Juízo, a ação será julgada em conjunto com o processo principal, nº 1011663-13.2013.8.26.0053 (abaixo).
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(v)

Ação pelo Procedimento Ordinário nº 1011663-13.2013.8.26.0053, ajuizada em 14 de novembro de 2013, tramitando perante a 11ª Vara
da Fazenda Pública da Capital-SP. A Ação foi proposta pela Controlar S/A contra a Municipalidade de São Paulo e pretende, em síntese,
a procedência da demanda, a fim de que seja decretado extinto o Contrato nº 34/SVMA/95, por culpa exclusiva da Ré, condenando-se a
Municipalidade a indenizar pelos prejuízos causados com o rompimento antecipado, incluindo ressarcimento pelos bens não-amortizados
(reversíveis ou não), custos de desmobilização, multas rescisórias (contratos civis e trabalhistas), e lucros cessantes pela execução dos
serviços até 2018; tudo a ser devidamente apurado em prova pericial e/ou em liquidação de sentença, considerando o valor integral da
tarifa.
A Municipalidade apresentou contestação em 10 de março de 2014. A Controlar apresentou réplica em 27 de março de 2014, na qual o
pedido relativo à continuidade da prestação de serviços foi superado, face a extinção unilateral do Contrato de Concessão pela Prefeitura
Municipal de São Paulo, mantidos os pedidos relativos à indenização. O processo encontra-se em fase de provas.

Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
i)

Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 053.02.022800-0, movida pelo Ministério Publico do Estado de São Paulo
contra a AutoBAn e outros, visando à declaração de nulidade da Concorrência 007/CIC/97 e do correspondente Contrato de
Concessão. Os réus apresentaram defesa prévia nos termos da Lei 8.429/92. Em abril de 2011, o juiz proferiu despacho rejeitando a
defesa prévia da AutoBAn, na qual se defendia entre outros argumentos, a prescrição do direito de ação amparada nos termos do
inciso I do artigo 23 da Lei de Improbidade (até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de
função de confiança). Contra essa decisão a AutoBAn apresentou recursos aos Tribunais Superiores, que aguardam juízo de
admissibilidade. A AutoBan ainda não foi citada para contestar a ação.

ii)

Procedimento Administrativo
Em fevereiro de 2012, foi recebida pela CCR AutoBAn, solicitação da ARTESP para apresentação de respectiva defesa prévia em
processo administrativo referente ao Termo Aditivo modificativo nº 16/06 de 21 de dezembro de 2006. Apresentada manifestação,
em 14 de dezembro de 2012 a CCR AutoBAn foi novamente intimada a se pronunciar. Esse prazo permaneceu suspenso até que,
em 16 de dezembro, a AutoBan apresentou o seu novo pronunciamento sobre a matéria tratada no referido processo administrativo.
Atualmente, o processo encontra-se suspenso até que seja decidida a pertinência da prova pericial requerida.

Rodovias Integradas do Oeste S/A (SPVias)
Procedimento Administrativo
Em fevereiro de 2012 foi recebida pela SPVias, solicitação da ARTESP para apresentação de respectiva defesa prévia em processo
administrativo referente ao Termo Aditivo modificativo nº14/06 de 21 de dezembro de 2006. Apresentada manifestação, em 14 de
dezembro de 2012 a SPVias foi novamente intimada a se pronunciar. Esse prazo permaneceu suspenso até que, em 02 de dezembro
de 2013, a SPVias apresentou o seu novo pronunciamento sobre a matéria tratada no referido processo administrativo. Em 13 de
janeiro de 2014 a SPVias apresentou suas alegações finais. Em 25 de março de 2014, a ARTESP encerrou o processo
administrativo, entendendo que a controvérsia deveria ser dirimida pelo Poder Judiciário.

Renovias Concessionária S/A

i)

Procedimento Administrativo
Em fevereiro de 2012 foi recebida pela Renovias, solicitação da ARTESP para apresentação de respectiva defesa prévia em
processo administrativo referente ao Termo Aditivo modificativo nº 13/06 de 21 de dezembro de 2006. Apresentada manifestação,
em 14 de dezembro de 2012 a Renovias foi novamente intimada a se pronunciar. Esse prazo permaneceu suspenso, por decisão da
Artesp, até que, com a retomada da fluência do prazo,a Renovias, em 13 de maio de 2013, apresentou seu novo pronunciamento
sobre a matéria tratada no referido processo administrativo. Em 09 de janeiro de 2014, a Renovias apresentou suas alegações finais.
Em 19 de fevereiro de 2014, a ARTESP encerrou o processo administrativo, entendendo que a controvérsia deveria ser dirimida
pelo Poder Judiciário.

Barcas S/A

PÁGINA: 18 de 231

Formulário de Referência - 2014 - RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.

Versão : 6

4.1 - Descrição dos fatores de risco

i) Ação Civil Pública nº 2004.001.000961-5 proposta em 19 de janeiro de 2004 pelo Ministério Público em face do Estado do Rio de
Janeiro e da Barcas S/A, em trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro requerendo, a rescisão do contrato de
concessão firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e a Concessionária e a realização de novo procedimento licitatório. O pedido de
liminar foi indeferido. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve o indeferimento da liminar. O processo está em fase de
perícia.
ii) Ação Civil Pública nº 0082365-89.2012.8.19.0001, proposta em 15 de março de 2012, pela Associação Brasileira de Consumidor e
Trabalhador (Abrecont), na qual requer a suspensão da cobrança do acréscimo de tarifa no trecho Praça XV - Araribóia - Praça XV,
decorrente do reequilíbrio do contrato de concessão, conforme Decreto 43.441 de 30 de abril de 2012, retornando ao valor anterior
ou, alternativamente, que a tarifa seja reajustada em 6%, índice aplicado ao salário mínimo vigente no país. O pedido de liminar foi
indeferido. A autora interpôs agravo de instrumento que teve provimento negado. O processo encontra-se em fase de instrução.
iii) Ação Popular nº 0056005-06.2001.8.19.0001, proposta em 27 de abril de 2001, em face do Estado do Rio de Janeiro, Barcas S/A e
outros, visando a declaração de inconstitucionalidade do Decreto 28.177/2001 e a declaração de caducidade do contrato de
concessão. Em primeira instância foi julgada procedente para declarar a caducidade da concessão das linhas Praça XV – Charitas,
Praça XV - São Gonçalo, Praça XV - Guia de Pacobayba, Praça XV - Barra da Tijuca e Rio de Janeiro - São Gonçalo (seletiva
especial), e reconhecer o direito do Poder Concedente reaver e licitá-las livremente. Interposto recurso de apelação, este foi provido
pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, revertendo totalmente a decisão de primeiro grau. O autor interpôs Recurso Especial ao
STJ em 11 de julho de 2012 que não foi admitido. Em 18 de dezembro de 2012 os autores da ação interpuseram recurso de Agravo
de Instrumento, que aguarda julgamento pelo STJ.
iv) Ação Civil Pública nº 0030179-65.2007.8.19.0001, proposta em 15 de março de 2007, pela Comissão de Defesa do Consumidor da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em face de Barcas S/A e da Agetransp, na qual questiona a legalidade do
reajuste da tarifa ocorrido em 2007, requerendo concessão de liminar para suspender o aludido reajuste. O pedido de liminar foi
indeferido. Em 03 de novembro de 2012 a ação foi julgada improcedente. Contra essa sentença, o autor interpôs apelação que
aguarda julgamento pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
v) Ação Popular nº 0120322-27.2012.8.19.0001, proposta em 28 de março de 2012, em face do Estado do Rio de Janeiro, CCR S/A,
Companhia de Participações em Concessões, Barcas S/A e outros, requerendo: a) a declaração de nulidade do reajuste da tarifa
ocorrido em 2012; b) a declaração de nulidade da redução da base de cálculo do ICMS, c) declaração de caducidade do contrato de
concessão pela transferência do controle acionário da Concessionária e abertura de nova licitação; d) o deferimento de antecipação
de tutela para que a tarifa cobrada seja aquela anterior ao reajuste. O pedido de liminar foi indeferido. Em 10 de dezembro de 2012
as rés, Barcas S/A, CCR e CPC apresentaram suas contestações. O processo encontra-se em fase de instrução.
vi) Ação Popular nº 00285703220128190014, proposta em 25 de abril de 2012 por Maria Esmeralda da Silva Sardinha em face do
Estado do Rio de Janeiro, CCR S/A, Barcas S/A e outros, requerendo: a) suspender a venda das Barcas a CCR; b) suspender toda e
qualquer transação acionária entra as empresas; c) abertura de novo processo licitatório; d) empréstimo para financiar a compra de
novas embarcações; e) auditoria contábil nas contas das empresas rés; f) declaração de nulidade e anulação da transferência acionária
e de comando da empresa Barcas S/A; g) extinção do contrato de concessão; h) nulidade da isenção de ICMS e subsídios concedidos
pelo Estado do Rio de Janeiro; i) proibição de financiamento bancário; j) condenação pelos prejuízos ao erário público; k) oficio ao
CADE; l) envio de documentos em 15 dias: Autorização do Poder Concedente; Balanço Anual das Rés de 1998 a 2011; Manual do
Fabricante das Embarcações aprovados pela Capitania dos Portos; Atas de assembléias gerais de acionistas e autorização da SBDC.
O pedido de liminar foi indeferido. Em 19 de julho de 2013 as rés, Barcas S/A, CCR apresentaram suas contestações. O processo
encontra-se em fase de instrução.
vii)

Ação Civil Pública nº 00440012420078190001, proposta em 13/04/2007, em face de Barcas e Aerobarcos do Brasil Transportes
Marítimos e Turismo- TRANSTUR, requerendo melhoria do serviço; a retirada de circulação de embarcações que representem
perigo aos usuário; bem como o ressarcimento de qualquer dano material ou moral causados pela má prestação de serviços.
Em 19/08/08 homologado o acordo entre as partes. Em 30/07/2012 Remetido ofícios para fiscalizar cumprimento do TAC. Remessa
ao MP. Em 12/06/2013 o Ministério Publico informou que Barcas não tem cumprido o acordo, requerendo aplicação de multa. O
Juiz determinou que Barcas efetuasse o pagamento da multa. Dessa decisão, Barcas interpôs recurso para o TJ do Estado do Rio de
janeiro que suspendeu a decisão.
O crescimento do Grupo CCR por meio de licitações ou de aquisições de concessionárias pode ser afetado de forma adversa por
medidas regulatórias futuras ou por políticas de governo relacionadas ao programa brasileiro de concessões de rodovias.
O Poder Concedente, em seus editais, impõe certos requisitos que devem ser atingidos por todos os participantes de licitações,
incluindo indicadores de estabilidade financeira do participante ou de seus acionistas. A Companhia não pode assegurar que, no
futuro, o Grupo CCR será capaz de atender a todos os requisitos exigidos pelos futuros processos licitatórios, especialmente pelo fato de
que algumas das concessões do Grupo CCR foram obtidas antes de sua constituição, com base na capacidade de seus acionistas de
atender aos requisitos exigidos. Adicionalmente, qualquer aquisição que envolva a transferência de controle de uma concessionária já
existente para o Grupo CCR deve ser submetida à aprovação do Poder Concedente.
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As decisões sobre concessão de serviços públicos, como é o caso das rodovias, principal negócio do Grupo CCR, variam em função de
políticas públicas. As regras para a licitação de concessões de serviços públicos estão sujeitas a alterações, nos âmbitos federal, estadual
e municipal.
Processos licitatórios nos âmbitos federais e estaduais deverão ocorrer no futuro, mas a Companhia não pode assegurar que, de fato, os
respectivos governos os implementarão. Caso tais processos licitatórios não venham a ocorrer, sejam insignificantes, economicamente
inviáveis ou não atrativos para o Grupo CCR, a expansão e a diversificação do negócio do Grupo CCR poderá sofrer um impacto
adverso.
As aquisições futuras da CCR podem ser contestadas pelas autoridades concorrenciais brasileiras.
A Lei nº 8.884/94, que trata sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, determina, em seu art. 54, que todo
ato, independentemente da sua forma, que possa limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação
de mercados, deve ser submetido à apreciação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência ("SBDC"). Além do critério geral, a
notificação é obrigatória em duas hipóteses objetivas: (i) quando a participação de mercado das empresas envolvidas ou de seus
respectivos grupos econômicos resultar em um índice igual ou superior a 20%; e (ii) quando qualquer dos participantes do ato tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$400 milhões.
Em 29 de maio de 2012, entra em vigor a nova lei de defesa da concorrência que institui o regime de aprovação prévia dos atos de
concentração, pelo qual não poderão ser consumados antes de apreciados, sob pena de nulidade e multa. Deverão, portanto, ser
preservadas as condições de concorrência entre as empresas envolvidas até que o ato seja decidido. Quanto às hipóteses de submissão,
não há mais o critério da participação de mercado das empresas envolvidas, estabelecendo a Lei nº 12.529/12, em seu artigo 88, que
deverão ser apresentados os atos em que, cumulativamente: (i) pelo menos um dos grupos tenha registrado, no último balanço,
faturamento bruto anual ou volume de negócios no Brasil equivalente ou superior a R$400 milhões; e (ii) pelo menos um outro grupo
envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no Brasil equivalente a
R$30 milhões.
O SBDC, ao avaliar uma determinada operação, avalia seus efeitos concorrenciais no mercado em que a empresa atua. No caso das
futuras aquisições da CCR, os aspectos concorrenciais envolvidos, muito embora a CCR seja detentora de concessões públicas com
tarifas reguladas, devem ser cuidadosamente avaliados, a fim de evitar a reprovação da operação, ou ainda a imposição de condições ou
restrições à forma como a empresa opera, o que poderia afetar negativamente os seus resultados operacionais e financeiros.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos para a CCR.
A CCR é ré em processos judiciais e administrativos, nas esferas cível, tributária e trabalhista, cujos resultados podem ser desfavoráveis.
Decisões contrárias aos interesses da CCR que eventualmente alcancem valores substanciais ou impeçam a realização de seus negócios
conforme inicialmente planejados poderão causar um efeito adverso para a Companhia e para a CCR.
A CCR pode não conseguir executar integralmente sua estratégia de negócios.
Não há como a Companhia garantir que quaisquer das metas e estratégias do Grupo CCR para o futuro serão integralmente realizadas.
Em consequência, o Grupo CCR pode não ser capaz de expandir suas atividades e ao mesmo tempo replicar sua estrutura de negócios,
desenvolvendo sua estratégia de crescimento de forma a atender às demandas dos diferentes mercados. Adicionalmente, a CCR pode não
ser capaz de implementar padrões de excelência em sua gestão operacional, financeira e de pessoas. Caso a CCR não seja bem sucedida
no desenvolvimento de seus projetos e empreendimentos e em gestão, o direcionamento da política de negócios da Companhia será
impactado, o que pode causar um efeito adverso para a Companhia e para a CCR.
Caso a CCR venha a ter sucesso com a sua estratégia de expandir e diversificar seus negócios, será necessário obter financiamentos
adicionais.
A Companhia não pode assegurar que financiamentos, cujos termos e condições sejam aceitáveis, estarão sempre disponíveis ao
Grupo CCR.
Adicionalmente, o sucesso na implementação da estratégia de negócios em novos segmentos do Grupo CCR, especialmente na
concessão de infraestutura metroviária, areroportuaria, de tranporte de passageiro, inspeção veicular, entre outro e na diversificação
geográfica, depende de uma série de fatores, incluindo a existência de oportunidades de investimentos lucrativos e um ambiente
legislativo e regulatório estável. A inexistência de qualquer desses fatores e o déficit de habilidade operacional da CCR nesses segmentos
podem afetar negativamente sua capacidade de implementar sua estratégia de negócios, sua condição financeira e seus resultados
operacionais.
Uma vez que a estratégia de crescimento do Grupo CCR envolve o enfoque na aquisição de sociedades ou participações nos
respectivos capitais, o Grupo CCR pode ser afetado negativamente caso não consiga adquirir sociedades ou participações ou
caso as sociedades que o Grupo CCR adquiriu ou compartilha o controle não alcancem os resultados esperados.
Faz parte da estratégia do Grupo CCR adquirir novas concessões em processos licitatórios, bem como participações nas atuais
Concessionárias. Qualquer dessas transações envolve uma série de riscos adicionais e dificuldades para os negócios do Grupo CCR,
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incluindo: (i) dificuldades de integrar as operações, sistemas de administração de informações, recursos humanos, marketing e suporte;
(ii) atrasos ou obstáculos no aproveitamento de potenciais benefícios e sinergias; (iii) dificuldades em manter funcionários importantes
para o negócio; (iv) dificuldades em recuperar o investimento realizado; (v) custos e contingências não previstas inicialmente; e (vi)
outras consequências de natureza contábil. Além disso, a CCR está sujeita a não obter os benefícios esperados em qualquer uma das
aquisições. Se o Grupo CCR não conseguir vencer licitações, adquirir negócios e integrar as operações e as administrações dos negócios,
ou, ainda, se não conseguir alcançar a sinergia necessária nos processos, suas receitas e resultados financeiros consolidados podem ser
afetados negativamente.
Nos termos dos contratos financeiros celebrados pela CCR, a CCR está sujeita a obrigações específicas, bem como restrições à sua
capacidade de contrair dívidas adicionais.
A CCR é parte em diversos contratos financeiros que exigem a manutenção de certos índices financeiros ou o cumprimento de
determinadas obrigações. Qualquer inadimplemento dos termos de tais contratos, respeitados os termos e condições dos respectivos
contratos, poderá resultar no vencimento antecipado do saldo devedor das respectivas dívidas e/ou resultar no vencimento antecipado de
outros contratos financeiros. Caso seja declarado o vencimento antecipado dos referidos contatos financeiros, a CCR pode não ter caixa
suficiente para honrá-los tempestivamente. Além disso, alguns dos contratos financeiros impõem restrições à capacidade da CCR de
contrair dívidas adicionais, tanto em reais quanto em moeda estrangeira, o que poderia limitar a readequação de seu perfil de
endividamento, caso um cenário econômico mais favorável se apresente. Note-se também que, parte significativa das receitas de alguns
dos negócios da CCR foram dadas em garantia de contratos financeiros celebrados no curso normal de seus negócios.
A CCR está sujeita a riscos de taxas de juros, uma vez que financia boa parte de suas operações.
A CCR está exposta ao risco de taxa de juros, uma vez que toma diversos financiamentos e que a maior parte de suas obrigações
financeiras está atrelada a taxas flutuantes (London Interbank Ordinary Rate (“LIBOR”), nos empréstimos denominados em Dólares, e
Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) e CDI, nos empréstimos denominados em Reais). Caso o Governo Federal venha a aumentar as
taxas de juros, incluindo a TJLP, ou tomar outras medidas de política monetária que resultem no aumento efetivo da taxa de juros, os
encargos que a CCR paga em suas dívidas aumentarão, afetando adversamente sua condição financeira. Ademais, parte do seu
endividamento denominado em Reais é reajustado pelo IGP-M e pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (“IPC-A”).
O público pode reagir negativamente à cobrança de tarifas e aos reajustes periódicos de tarifas.
A prática de operação de rodovias, metro e inspeção veicular, por concessionárias do setor privado é relativamente recente no Brasil, em
especial as rodovias, setor principal de nossa atuação, com pouco mais de dez anos. Antes da implementação dos programas de
concessão de rodovias, os pedágios eram cobrados em poucas estradas brasileiras. Desde então, a cobrança das tarifas tem aumentado e
provavelmente continuará a levantar reações negativas dos usuários, especialmente dos caminhoneiros, que no início da década
organizaram protestos e bloquearam estradas na tentativa de pressionar o governo a reduzir as tarifas cobradas ou isentar determinados
usuários de pagar pedágio.
Ainda que os reajustes de tarifa sejam estabelecidos pelo contrato de concessão, esses protestos podem afetar as decisões das autoridades
concedentes no tocante às nossas tarifas de pedágio, como também podem reduzir a nossa receita dispersando o tráfego de nossas vias
pedagiadas. Esses fatores podem afetar negativamente nossos resultados operacionais.
Custos de construção maiores do que o esperado podem afetar negativamente a nossa condição financeira e resultados operacionais.
Nossa capacidade (i) de concluir adequadamente as construções inacabadas e futuros projetos exigidos pelos nossos contratos de
concessão, (ii) de assumir projetos acessórios nas concessões existentes e (iii) de adquirir novas concessões está sujeita a flutuações no
custo de mão-de-obra e matéria-prima, mudanças na economia em geral, condições de crédito e negociais, a inadimplência ou
adimplência insatisfatória dos nossos contratados e subcontratados e interrupções resultantes de problemas de engenharia imprevisíveis.
Esses fatores podem significativamente aumentar nossos custos de construção e, especialmente se não conseguirmos que alguns ou todos
desses custos sejam considerados no fluxo de caixa dos contratos de concessão, eles podem afetar negativamente nossa condição
financeira e nossos resultados operacionais.
c) Aos acionistas da Companhia
A CCR pode ter interesses conflitantes com os interesses de outros investidores.
A CCR tem poderes para, dentre outros, eleger a maioria dos membros do conselho de administração da Companhia e determinar o
resultado das deliberações que exijam aprovação de acionistas, inclusive nas operações com partes relacionadas, reorganizações
societárias e o pagamento de quaisquer dividendos. O interesse da CCR, ou de seus eventuais sucessores, poderá diferir dos interesses
dos demais acionistas.
A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos seus acionistas.
De acordo com o seu Estatuto Social, a Companhia deve pagar aos seus acionistas um dividendo anual obrigatório não inferior a 25% de
seu lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”). Seu Estatuto Social permite o pagamento de dividendos intermediários, à conta de (i) balanço patrimonial
semestral, ou (ii) lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. A Companhia poderá
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ainda pagar juros sobre o capital próprio, limitados aos termos da lei, dos contratos financeiros e do Contrato de Concessão. Os
dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados em cada exercício social poderão ser imputados ao dividendo
mínimo obrigatório do resultado do exercício social em que forem distribuídos. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para
compensar prejuízo ou então retido, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, podendo não ser disponibilizado para
pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio. A Companhia pode não pagar dividendos aos seus acionistas em qualquer
exercício social se seus administradores manifestarem ser tal pagamento desaconselhável diante de sua situação financeira.
d) As controladas e coligadas da Companhia
A Companhia é uma sociedade de propósito específico e, portanto, não tem controladas e/ou coligada, nos termos do artigo 243 e
parágrafos da Lei das SA's. Diante disso, não possui fatores de risco relacionados a controladas e coligadas.
e) Aos fornecedores da Companhia
Atualmente a Companhia terceiriza uma parcela considerável de certas atividades, podendo responder, solidária ou subsidiariamente, por
eventuais débitos previdenciários, fiscais ou trabalhistas relacionados aos terceiros alocados para seu atendimento. Adicionalmente, não
temos controle sobre os processos internos das empresas prestadoras de serviços terceirizados e a eventual queda na qualidade ou
descontinuidade da prestação de serviços por diversas empresas poderá afetar a qualidade e continuidade dos negócios da Companhia.
Caso qualquer dessas hipóteses ocorra, o resultado da Companhia poderá ser impactado adversamente.
Adicionalmente, no que toca aos fornecedores nas construções da Companhia, a Companhia pode incorrer em custos de construção
maiores do que o esperado podem afetar negativamente a condição financeira e resultados operacionais. A capacidade (i) de concluir
adequadamente as construções inacabadas e futuros projetos exigidos pelos contratos de concessão, (ii) de assumir projetos acessórios
nas concessões existentes e (iii) de adquirir novas concessões está sujeita a flutuações no custo de mão-de-obra e matéria-prima,
mudanças na economia em geral, condições de crédito e negociais, a inadimplência ou adimplência insatisfatória dos contratados e
subcontratados e interrupções resultantes de problemas de engenharia imprevisíveis. Esses fatores podem significativamente aumentar os
custos de construção e, especialmente se não for possível que alguns ou todos desses custos sejam considerados no fluxo de caixa dos
contratos de concessão, eles podem afetar negativamente a condição financeira e os resultados operacionais da Companhia.
f) Aos clientes da Companhia
A Companhia é uma concessionária de serviços públicos, e portanto, tem usuários de rodovias e não clientes. Nesse sentido:
A Companhia está exposta aos riscos relacionados ao volume de tráfego.
A redução do uso de veículos, que poderia decorrer de mudanças adversas nas condições econômicas ou do aumento do preço dos
combustíveis, afetaria adversamente os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia. Os negócios da
Companhia dependem do número de veículos de carga e de passeio que viajam em suas rodovias e da frequência com que eles viajam. A
redução do tráfego poderia decorrer da redução da atividade econômica, inflação, aumento das taxas de juros, aumento do preço dos
combustíveis ou outros fatores. Tal efeito poderia surgir também diretamente de circunstâncias pessoais dos usuários ou indiretamente de
uma redução no comércio em geral, levando ao uso reduzido de veículos comerciais. A redução do tráfego, seja pelo fraco desempenho
da economia ou pelo aumento de preços dos combustíveis, afetaria adversamente os negócios, condição financeira e resultados
operacionais da Companhia.
O público pode reagir negativamente à cobrança de pedágio e aos reajustes periódicos de tarifas.
A prática de operação de rodovias por concessionárias do setor privado é relativamente recente no Brasil, com pouco mais de dez anos.
Antes da implementação dos programas de concessão de rodovias, os pedágios eram cobrados em poucas estradas brasileiras. Desde
então, a cobrança das tarifas tem aumentado e provavelmente continuará a levantar reações negativas dos usuários, especialmente dos
caminhoneiros, que no início da década organizaram protestos e bloquearam estradas na tentativa de pressionar o governo a reduzir as
tarifas cobradas ou isentar determinados usuários de pagar pedágio. Ainda que os reajustes de tarifa sejam estabelecidos pelo Contrato de
Concessão, esses protestos podem afetar as decisões das autoridades concedentes no tocante às tarifas de pedágio da Companhia, como
também podem reduzir sua receita dispersando o tráfego de suas vias pedagiadas. Esses fatores podem afetar negativamente os
resultados operacionais da Companhia.
g) Aos setores da economia nos quais a Companhia atua
O Poder Concedente possui discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis à concessão da Companhia. Assim,
a Companhia está sujeita a aumentos não previstos nos seus custos ou decréscimos não previstos nas suas receitas.
A Companhia obtém quase a totalidade de sua receita da cobrança de pedágio, de acordo com o contrato de concessão celebrado com o
Poder Concedente. O Contrato de Concessão é um contrato administrativo regido pelas leis brasileiras. Essas leis e regulamentos
fornecem ao Poder Concedente discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis à concessão e as tarifas que a
Companhia pode cobrar. Se os custos da Companhia aumentarem ou suas receitas diminuírem significativamente ou a Companhia tiver
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que efetuar investimentos adicionais como resultado de uma medida não prevista na legislação ou no Contrato de Concessão ou ainda
como resultado de medidas unilaterais, por parte dessa autoridade, sua condição financeira e seus resultados operacionais podem ser
afetados adversamente, ainda que a Companhia tenha direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão.
Os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia podem ser afetados adversamente caso os mecanismos
para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, em virtude de aumento de custo ou redução de tarifas, não gere
tempestivamente um aumento do seu fluxo de caixa.
Nosso contrato de concessão especifica as tarifas de pedágio que podemos cobrar e prevêem um reajuste periódico para compensar os
efeitos da inflação. Entretanto, essas tarifas estão sujeitas à aprovação do Poder Concedente e não podemos assegurar que o Poder
Concedente agirá de forma favorável ou diligente.
Em caso de ajustes que não os decorrentes de reajustes de tarifas para compensar os efeitos da inflação, devemos confiar num
mecanismo menos objetivo, previsto em nosso contrato de concessão, que é o chamado equilíbrio econômico-financeiro. Esse
mecanismo permite que tanto nós quanto o Poder Concedente possamos buscar ajustes para acomodar as alterações imprevistas
subseqüentes à assinatura do contrato de concessão, que afetariam os elementos econômicos acordados quando da outorga da concessão.
Tais ajustes podem resultar, segundo os termos de cada contrato e com base na regra legal geral, na compensação por meio de alteração
do valor das tarifas, ajustes nos investimentos previstos, extensão do prazo da concessão, dentre outras possíveis formas, inclusive a
combinação dos referidos mecanismos de compensação.
O procedimento para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro pode ser demorado e está sujeito à discricionariedade do
poder concedente estadual. Dessa forma, caso o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não gere, tempestivamente, um
aumento de fluxo de caixa, como no caso de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro por meio de alteração do prazo da
concessão, nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais podem ser afetados adversamente.
A rescisão unilateral antecipada do Contrato de Concessão da Companhia pelo Poder Concedente poderá impedir a realização do
valor integral de determinados ativos e causar a perda de lucros futuros sem uma indenização adequada.
A concessão está sujeita à rescisão unilateral antecipada em determinadas circunstâncias estabelecidas pela legislação e pelo Contrato de
Concessão. Ocorrendo a extinção da concessão, os ativos sujeitos à concessão serão revertidos ao Poder Concedente. Apesar de termos o
direito à indenização do valor desses ativos que não tenham sido completamente amortizados ou depreciados de acordo com os termos
do Contrato de Concessão, em caso de rescisão unilateral antecipada, a Companhia não pode assegurar que esse valor seria suficiente
para compensar a perda de lucro futuro. Se o Poder Concedente rescindir o contrato de concessão em caso de inadimplemento, o valor
pode teoricamente ser reduzido a até zero, pela imposição de multas ou outras penalidades.
O negócio da Companhia depende do número de veículos que trafegam em suas rodovias e da frequência com que eles trafegam. A
redução do tráfego poderia decorrer da redução da atividade econômica, inflação, aumento das taxas de juros, aumento do preço dos
combustíveis, surgimento de novos concorrentes modais ou demais fatores. Tal efeito poderia surgir também diretamente de
circunstâncias pessoais dos usuários ou indiretamente de uma redução no comércio em geral, levando ao uso reduzido de veículos
comerciais. A redução do tráfego, seja pelo fraco desempenho da economia ou pelo aumento de preços dos combustíveis, afetaria
adversamente os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia, fato esse que não tem condão de ensejar o
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.
Caso a taxa de inflação aumente substancialmente no Brasil, a dificuldade da Companhia em aumentar as tarifas de pedágio
adequadamente em tempo hábil pode afetar os seus resultados operacionais.
Ao longo de sua história, o Brasil registrou periodicamente altas taxas de inflação. Embora as tarifas estejam sujeitas a reajustes para
compensar os efeitos da inflação, tais reajustes, em geral, somente podem ser feitos periodicamente, em conformidade com a Lei nº
9.069/95 (a Lei do Plano Real) e o Contrato de Concessão. Atualmente são permitidos reajustes anuais em decorrência da taxa de
inflação e revisões em decorrência do mecanismo de equilíbrio econômico-financeiro. Esse mecanismo possui ineficiências que podem
atrasar seus resultados e está sujeito à discricionariedade do Governo Federal. Portanto, se a inflação for bastante elevada e a Companhia
não for capaz de reajustar a tarifa ou de fazer uso de algum outro mecanismo apropriado, nossos resultados operacionais, liquidez e fluxo
de caixa poderiam ser afetados adversamente.
O aumento da concorrência poderia reduzir as receitas da Companhia.
As principais concorrentes da Companhia são as rodovias sob administração direta do Governo Federal e dos governos estaduais e
municipais que, apesar de menos atrativas para os motoristas em geral, não cobram pedágio e, dessa maneira, desviam o tráfego das
rodovias operadas pela
Companhia. A Companhia também concorre em algumas de suas áreas de operação, como com rodovias do Estado de São Paulo,
concedidas, parcialmente, paralelas e com menores tarifas. À medida que seja dado andamento ao processo de concessão, a Companhia
estará sujeita a um aumento na concorrência. O aumento na concorrência ou a melhoria patrocinada pelo Governo Federal e por
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governos estaduais e municipais das rodovias existentes poderia reduzir o tráfego nas rodovias operadas pela Companhia e, portanto,
suas receitas.
Conforme o programa de concessão de estradas avança, a Companhia estará sujeita ao aumento de competição. O aumento da
competitividade ou melhorias subsidiadas pelos Governos nas estradas existentes podem reduzir o tráfego nas vias da Companhia e,
assim, reduzir suas receitas.
h) À regulação dos setores em que a Companhia atua
Atuamos num ambiente altamente regulado e os nossos resultados operacionais podem ser afetados adversamente pelas medidas
governamentais.
Nossa principal atividade comercial, a operação, exploração, manutenção e melhoria de rodovias e pontes, são um serviço público
delegado à iniciativa privada e, portanto, sujeito a um ambiente altamente regulado. Além disso, aos poderes concedentes é conferida
ampla discricionariedade, com a qual podem determinar, inclusive, que as tarifas por nós cobradas sejam reduzidas ou os investimentos
que devamos fazer sejam incrementados, ainda que observando nosso direito ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de
concessão.
Atitudes como essas ou o estabelecimento de normas ainda mais rígidas poderão afetar nossos resultados adversamente. Adicionalmente,
podemos ser afetados pelas decisões dos governos federal, estaduais e municipais com relação ao desenvolvimento do sistema rodoviário
brasileiro, especialmente no que concerne à outorga de novas concessões, podendo aumentar a concorrência, ou com relação à decisão de
não prosseguir com o programa de concessão de rodovias, limitar a nossa capacidade de crescer e implementar a nossa estratégia
comercial.
O poder concedente possui discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis às nossas concessões. Assim, é
possível que tenhamos que nos sujeitar a aumentos não previstos nos custos ou decréscimos não previstos nas receitas.
Nós obtemos quase a totalidade de nossa receita da cobrança de pedágio de acordo com contratos de concessão celebrados com governos
estaduais e federal. Os contratos de concessão são contratos administrativos regidos pelas leis brasileiras. Essas leis e regulamentos
fornecem aos poderes concedentes discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis às nossas concessões e as tarifas
que podemos cobrar. Se nossos custos aumentarem ou nossas receitas diminuírem significativamente ou tivermos que efetuar
investimentos adicionais como resultado de uma medida não prevista na legislação ou nos contratos aplicáveis, ou ainda como resultado
de medidas unilaterais, por parte dessas autoridades, nossa condição financeira e nossos resultados operacionais podem ser afetados
adversamente, ainda que tenhamos direito à recomposição econômico-financeira dos contratos.
Nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais podem ser afetados adversamente caso os mecanismos para
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, em virtude de aumento de custo ou redução de tarifas, não gerem
tempestivamente um aumento do nosso fluxo de caixa.
Nossos contratos de concessão especificam as tarifas de pedágio que podemos cobrar e prevêem um reajuste periódico para compensar
os efeitos da inflação. Entretanto, essas tarifas estão sujeitas à aprovação do poder concedente e não podemos assegurar que o poder
concedente agirá de forma favorável ou diligente.
Em caso de ajustes que não os decorrentes de reajustes de tarifas para compensar os efeitos da inflação, devemos contar com uma
metodologia legal e contratualmente prevista, que é o chamado equilíbrio econômico-financeiro. Essa metodologia permite que tanto nós
quanto o poder concedente possamos buscar ajustes para acomodar as alterações imprevistas subseqüentes à assinatura do contrato de
concessão, que afetaram os elementos econômicos acordados quando da outorga da concessão. Tais ajustes podem resultar, segundo os
termos de cada contrato e com base na regra legal geral, na compensação por meio de alteração do valor das tarifas, ajustes nos
investimentos previstos, extensão do prazo da concessão, dentre outras possíveis formas, inclusive a combinação dos referidos
mecanismos de compensação.
O procedimento para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro pode ser demorado e está sujeito à discricionariedade dos
respectivos poderes concedentes. Dessa forma, caso o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não gere, tempestivamente,
um aumento de fluxo de caixa, como no caso de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro por meio de alteração do prazo da
concessão, nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais podem ser afetados adversamente.
A rescisão unilateral antecipada dos nossos contratos de concessão pelos poderes concedentes poderá impedir a realização do
valor integral de determinados ativos e causar a perda de lucros futuros sem uma indenização adequada.
Nossas concessões estão sujeitas à rescisão unilateral antecipada em determinadas circunstâncias estabelecidas pela legislação e pelo
contrato de concessão. Ocorrendo a extinção da concessão, os ativos sujeitos à concessão serão revertidos ao Poder Concedente. Apesar
de termos o direito à indenização do valor desses ativos que não tenham sido completamente amortizados ou depreciados de acordo com
os termos dos contratos de concessão, em caso de extinção antecipada, não podemos assegurar que esse valor seria suficiente para
compensar a perda de lucro futuro. Se o poder concedentes extinguir o contrato de concessão em caso de inadimplemento, o valor pode
teoricamente ser reduzido a até zero, pela imposição de multas ou outras penalidades.
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Estamos sujeitos a diversas leis e regulamentos ambientais que podem se tornar mais rígidos no futuro e resultar em maiores
obrigações e maiores investimentos de capital.
Estamos sujeitos a abrangente legislação federal, estadual e municipal relativa à proteção do meio ambiente. O cumprimento desta
legislação é fiscalizado por órgãos e agências governamentais, que podem impor sanções administrativas por eventual inobservância da
legislação. Tais sanções podem incluir, entre outras, a imposição de multas, a revogação de licenças e até mesmo a suspensão temporária
ou definitiva de atividades desenvolvidas por nós. A aprovação de leis e regulamentos de meio ambiente mais rigorosos podem nos
forçar a destinar maiores investimentos de capital neste campo e, em conseqüência, alterar a destinação de recursos de investimentos já
planejados. Tais alterações poderiam ter efeito adverso relevante sobre nossa condição financeira e sobre nossos resultados.
Além disso, se não observarmos a legislação relativa à proteção do meio ambiente poderemos sofrer a imposição de sanções penais, sem
prejuízo da obrigação de reparação dos danos que eventualmente tenham sido causados. As sanções no âmbito penal podem incluir, entre
outras, penas pessoais aos responsáveis, bem como a perda ou restrição de incentivos fiscais e o cancelamento e a suspensão de linhas de
financiamento de estabelecimentos oficiais de crédito, assim como a proibição de contratar com o Poder Público, podendo ter impacto
negativo nas receitas da Companhia ou, ainda, dificultar a captação de recursos junto ao mercado financeiro.
As demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação de licenças, assim como a
eventual impossibilidade de atender às exigências estabelecidas por tais órgãos ambientais no curso do processo de licenciamento
ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo impedir, conforme o caso, a instalação e a operação dos empreendimentos da Companhia. Sem
prejuízo do disposto acima, a inobservância da legislação ambiental ou das obrigações que assumimos por meio de termos de
ajustamento de conduta ou acordos judiciais poderá causar impacto adverso relevante na imagem, nas receitas e nos resultados
operacionais da Companhia.
Caso a taxa de inflação aumente substancialmente no Brasil, a dificuldade de aumentarmos as tarifas de pedágio adequadamente
pode afetar nossos resultados operacionais.
Ao longo de sua história, o Brasil registrou periodicamente altas taxas de inflação. Embora as tarifas estejam sujeitas a reajustes para
compensar os efeitos da inflação, tais reajustes, em geral, somente podem ser feitos periodicamente, em conformidade com a Lei nº
9.069/95, a Lei do Plano Real. Atualmente são permitidos reajustes anuais em decorrência da taxa de inflação e revisões em decorrência
do mecanismo de equilíbrio econômico-financeiro. Esse mecanismo possui ineficiências que podem atrasar seus resultados e está
relativamente sujeito à discricionariedade dos Poderes Concedentes. Portanto, se a inflação for bastante elevada e não formos capazes de
reajustar a tarifa ou de fazer uso de algum outro mecanismo apropriado, nossos resultados operacionais, liquidez e fluxo de caixa
poderiam ser afetados adversamente.
O aumento da concorrência poderia reduzir nossas receitas.
Nossas principais concorrentes são as rodovias sob administração direta do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais, que,
apesar de menos atrativas para os motoristas em geral, não cobram pedágio e, dessa maneira, desviam o tráfego das rodovias que
operamos. À medida que seja dado andamento ao processo de concessão, estaremos sujeitos a um aumento na concorrência. O aumento
na concorrência ou a melhoria patrocinada pelo Governo Federal e por governos estaduais e municipais das rodovias existentes poderia
reduzir o tráfego nas rodovias que operamos e, portanto, nossas receitas.
Conforme o programa de concessão de estradas avança, nós estaremos sujeitos ao aumento de competição. O aumento da
competitividade ou melhorias subsidiadas pelos Governos nas estradas existentes podem reduzir o tráfego em nossas vias e, assim,
reduzir nossas receitas.
A redução do uso de veículos, que poderia decorrer de mudanças adversas nas condições econômicas ou do aumento do preço
dos combustíveis, afetaria adversamente nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais.
Nossos negócios dependem do número de veículos de carga e de passeio que viajam em nossas rodovias e da freqüência com que eles
viajam. A redução do tráfego poderia decorrer da redução da atividade econômica, inflação, aumento das taxas de juros, aumento do
preço dos combustíveis ou outros fatores.
Tal efeito poderia surgir também diretamente de circunstâncias pessoais dos usuários ou indiretamente de uma redução no comércio em
geral, levando ao uso reduzido de veículos comerciais. A redução do tráfego, seja pelo fraco desempenho da economia ou pelo aumento
de preços dos combustíveis, afetaria adversamente nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais.
i) Aos países estrangeiros onde a Companhia atua
A Companhia não possui fatores de risco relacionados a este assunto, pois sua atuação é restrita ao Brasil.
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4.2.

Eventuais expectativas da Companhia de redução ou aumento na exposição a riscos relevantes acima mencionados
A Companhia constantemente analisa os riscos aos quais está exposta e que possam afetar seus negócios, situação financeira e
os resultados das suas operações de forma adversa. A Companhia está constantemente monitorando mudanças no cenário
macro-econômico e setorial que possam influenciar suas atividades, através de acompanhamento dos principais indicadores de
performance, tais como Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo IBGE, IGP-M, Produto
Interno Bruto (“PIB”) e produção industrial. A Companhia possui elevado grau de controle sob sobre seus fornecedores
visando evitar qualquer tipo de efeito adverso em suas atividades. A Companhia adota política de foco contínuo na disciplina
financeira e na gestão conservadora de caixa. A Companhia também detém apólices de seguro de Riscos de Engenharia,
Responsabilidade Civil e All Risk. Atualmente, a Companhia não possui expectativa de redução ou aumento de sua exposição
aos riscos mencionados no item 4.1.
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4.3.
Processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Companhia ou suas controladas sejam parte, discriminando entre
trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os negócios da Companhia ou
de suas controladas

Processo: 2005.70.000.07929-7 – Judicial Cível
2ª. Vara Federal – Curitiba
Juízo
Primeira
Instância
Ação Ordinária
Tipo de Ação
Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo

07/04/2005
Estado do Paraná e outro
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A e outros

Objeto

Ação Anulatória distribuída pelo Estado do Paraná e DER/PR com
pedido de antecipação de tutela para que deixem de ser aplicadas as
cláusulas dos Termos Aditivos (em especial as que tratam das obras e
serviços), retornando o contrato à situação anterior à redução
unilateral de tarifas determinada pelo Governo do Estado e, ao final,
seja julgada procedente a ação para anular todos os termos aditivos,
retornando-se a aplicação dos contratos à proposta original, inclusive
no tocante à tarifa de pedágio.
Validade os Termos Aditivos que reequilibraram o contrato.
O processo está na fase de instrução. Atualmente, o processo
encontra-se suspenso por requerimento das partes, diante da
possibilidade da celebração de acordo.
Remota
Os aditivos ao contrato seriam anulados e a concessão retornaria aos
seus termos originais, devendo ocorrer nova recomposição dos
desequilíbrios incorridos desde então.
Não há valor provisionado

Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

Processo: 2003.34.00.028.316-4 – Judicial Cível
20ª. Vara Federal – Brasília
Juízo
Primeira
Instância
Ação Ordinária com pedido liminar
Tipo de Ação
Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo

Objeto

Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

22/08/2003
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A
União Federal, Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes (DNIT), Estado do Paraná e Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Paraná (DER-PR)
A demanda tem por objetivo condenar o Estado do Paraná e o DER a
se absterem de efetivar a encampação do contrato de concessão de
rodovias e trechos rodoviários celebrado com a Rodonorte sem a
anuência dos demais entes participantes da avença e do convênio
(União Federal e DNIT).
Direito à continuidade regular do Contrato de Concessão.
Os trabalhos da Comissão de Encampação estão suspensos com base
em liminares concedidas em ações similares propostas pelas outras
concessionárias paranaenses. O processo encontra-se em fase de
instrução.
Remota
Encampação da Concessão com pagamento prévio de indenização.
Não há valor provisionado
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Processo: 2004.34.00.001399-6 – Judicial Cível
2ª. Vara Federal – Brasília
Juízo
Primeira
Instância
Ação Ordinária
Tipo de Ação
Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo

Objeto

Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

14/01/2004
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A e Outros
União Federal, Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes (DNIT), Estado do Paraná e Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Paraná (DER-PR)
Invalidar o decreto estadual expropriatório n. 2.462/2004, de modo a
impedir o Estado do Paraná e o DER-PR de praticar qualquer ato
voltado à transferência, para o patrimônio estadual, do capital votante
da Rodonorte. Integra o objeto da demanda, ainda, pedido voltado à
preservação da esfera de competência exclusiva da União na
concessão de serviços públicos federais feita à Rodonorte, consistente
na condenação da União a adotar as providências necessárias para
impedir que o Estado do Paraná leve a cabo a pretendida
desapropriação das ações. Subsidiariamente, requereu-se que eventual
reestatização seja condicionada à autorização do Presidente da
República. Liminarmente, postulou-se pela imediata produção de
efeitos atrelados à desconstituição do decreto expropriatório
n. 2.462/2004, inclusive mediante a intimação do Governo do Estado
do Paraná e do DER-PR, para que não realizem atos voltados para a
desapropriação das ações da Rodonorte.
Direito à titularidade das ações com direito a voto do capital social da
Concessionária.
Concedida a liminar suspendendo os efeitos do Decreto Estadual
expropriatório. O processo encontrava-se suspenso, por requerimento
das partes, diante da possibilidade da celebração de acordo. Decorrido
o prazo, o processo foi remetido a conclusão e os autos retornaram
com despacho designando audiência de conciliação para o dia
22/05/2013. Foi realizada a audiência de conciliação e as partes
pediram a suspensão do feito por mais sessenta dias. O Juiz concedeu
a suspensão. Em 23/09/2013 a RodoNorte peticionou requerendo o
regular andamento do feito.
Remota
Perda da Concessão (expropriação de ações) com pagamento de
indenização
Não há valor provisionado

Processo: 200370000815825 – Judicial Cível
9ª. Vara Federal – Curitiba
Juízo
Segunda
Instância
Ação Ordinária
Tipo de Ação
Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo
Objeto
Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

28/11/2003
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A
DER/PR - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Paraná
Ação com pedido de tutela antecipada para o fim de assegurar a
implementação do reajuste tarifário relativo ao ano de 2003.
Direito de promover o reajuste anual da tarifa de pedágio
Ação julgada procedente em parte em 15/07/2009. Aguardando o
julgamento do recurso interposto pelos réus e distribuído em
28/10/2009. O processo encontra-se suspenso por requerimento das
partes, diante da possibilidade de acordo.
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Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

Remota
A concessionária não poderia aplicar o reajuste da tarifa de pedágio
referente ao ano de 2003, tal como previsto no Contrato de Concessão
Não há valor provisionado

Processo: 200470000407910 – Judicial Cível
5ª. Vara Federal – Curitiba
Juízo
Segunda
Instância
Ação Ordinária
Tipo de Ação
Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo
Objeto

Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

03/12/2004
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A
DER/PR - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Paraná
Ação de procedimento ordinário com pedido de tutela antecipada para
o fim de assegurar a implementação do reajuste tarifário relativo ao
ano de 2004.
Direito de promover o reajuste anual da tarifa de pedágio
Julgado procedente o pedido em 05/10/2009. Aguarda-se julgamento
dos Recursos de Apelação apresentados pelo DER e Estado do
Paraná.O processo encontra-se suspenso por requerimento das partes
diante da possibilidade de acordo.
Remota
A concessionária não poderia aplicar o reajuste da tarifa de pedágio
referente ao ano de 2004, tal como previsto no Contrato de
Concessão.
Não há valor provisionado

Processo: 200570000340030 – Judicial Cível
7ª. Vara Federal – Curitiba
Juízo
Segunda
Instância
Ação Ordinária
Tipo de Ação
Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo
Objeto

Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

01/12/2005
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A
DER/PR - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Paraná
Trata-se de ação de procedimento ordinário com pedido de
antecipação de tutela, para o fim de assegurar a implementação do
reajuste tarifário relativo ao ano de 2005.
Direito de promover o reajuste anual da tarifa de pedágio
A sentença que julgou procedentes os pedidos foi publicada em
26/10/2006. O recurso de apelação foi interposto em 27/11/2006. O
processo encontra-se suspenso por requerimento das partes, diante da
possibilidade de acordo.
Remota
A concessionária não poderia aplicar o reajuste da tarifa de pedágio
referente ao ano de 2005, tal como previsto no Contrato de
Concessão.
Não há valor provisionado
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Processo: 200670000307183 – Judicial Cível
3. Vara Federal – Curitiba
Juízo
Segunda
Instância
Ação Ordinária
Tipo de Ação
Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo
Objeto

Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

05/12/2006
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A
DER/PR - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Paraná
Ação de procedimento ordinário com pedido de tutela antecipada para
o fim de assegurar a implementação do reajuste tarifário relativo ao
ano de 2006.
Direito de promover o reajuste anual da tarifa de pedágio
A sentença que julgou procedentes os pedidos foi publicada em
24/10/2007. O recurso de apelação foi interposto em 04/03/2008. O
processo encontra-se suspenso por requerimento das partes, diante da
possibilidade de acordo.
Remota
A concessionária não poderia aplicar o reajuste da tarifa de pedágio
referente ao ano de 2006, tal como previsto no Contrato de
Concessão.
Não há valor provisionado

Processo: 200770000324940 – Judicial Cível
4ª. Vara Federal – Curitiba
Juízo
Segunda
Instância
Ação Ordinária
Tipo de Ação
Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo
Objeto

Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

07/12/2007
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A
DER/PR - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Paraná
Ação de procedimento ordinário com pedido de tutela antecipada para
o fim de assegurar a implementação do reajuste tarifário relativo ao
ano de 2007.
Direito de promover o reajuste anual da tarifa de pedágio
Em 31/10/2008 foi proferida sentença julgando procedente a ação. O
recurso de apelação foi interposto em 26/02/2009. Processo encontrase suspenso por requerimento das partes, diante da possibilidade de
acordo.
Remota
A concessionária não poderia aplicar o reajuste da tarifa de pedágio
referente ao ano de 2007, tal como previsto no Contrato de
Concessão.
Não há valor provisionado

Processo: 200870000269294 – Judicial Cível
8ª. Vara Federal – Curitiba
Juízo
Segunda
Instância
Ação Ordinária
Tipo de Ação
Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo

01/12/2008
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A
DER/PR - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Paraná

PÁGINA: 30 de 231

Formulário de Referência - 2014 - RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.

Versão : 6

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Objeto

Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

Ação de procedimento ordinário com pedido de tutela antecipada para
o fim de assegurar a implementação do reajuste tarifário relativo ao
ano de 2008.
Direito de promover o reajuste anual da tarifa de pedágio.
Julgado procedente o pedido, confirmando a decisão de tutela
antecipada. Aguarda-se julgamento dos Recursos de Apelação
apresentados pelo DER e Estado do Paraná. Processo encontra-se
suspenso por requerimento das partes, diante da possibilidade de
acordo.
Remota
A concessionária não poderia aplicar o reajuste da tarifa de pedágio
referente ao ano de 2008, tal como previsto no Contrato de
Concessão.
Não há valor provisionado

Processo: 200970000296964 – Judicial Cível
1ª. Vara Federal – Curitiba
Juízo
Primeira
Instância
Ação Ordinária
Tipo de Ação

Valor provisionado (se houver provisão)

30/11/2009
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A
DER/PR - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Paraná
Ação de procedimento ordinário com pedido de tutela antecipada para
o fim de assegurar a implementação do reajuste tarifário relativo ao
ano de 2009.
Direito de promover o reajuste anual da tarifa de pedágio.
Liminar deferida. Sentença de 1º grau julgando a ação procedente
disponibilizada em 10/08/2010. Em 20/08/2012 o Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, por unanimidade, decidiu negar provimento aos
Recursos de Apelação do Estado do Paraná e DER.
Remota
A concessionária não poderia aplicar o reajuste da tarifa de pedágio
referente ao ano de 2009, tal como previsto no Contrato de
Concessão.
Não há valor provisionado

Processo: 2010.4047000 – Judicial Cível
Juízo
Instância
Tipo de Ação

3ª.Vara Federal – Curitiba
Primeira
Ação Ordinária

Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo
Objeto

Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo

Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo
Objeto

Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda

26/11/2010
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A
DER/PR - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Paraná
Ação de procedimento ordinário com pedido de tutela antecipada para
o fim de assegurar a implementação do reajuste tarifário relativo ao
ano de 2010.
Direito de promover o reajuste anual da tarifa de pedágio
A tutela foi deferida em 29/11/2010. O processo encontra-se
suspenso por requerimento das partes, diante da possibilidade de
acordo.
Remota
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Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

A Concessionária não poderia aplicar o reajuste da tarifa de pedágio
referente ao ano de 2010, tal como previsto no Contrato de
Concessão.
Não há valor provisionado

Processo: 200770000054169 – Judicial Cível
1ª. Vara Federal – Curitiba
Juízo
Segunda
Instância
Ação Civil Pública
Tipo de Ação
Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo

19/03/2007
DER/PR
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A

Objeto

Redução da tarifa básica de pedágio sob o argumento de que teria
havido aumento das receitas alternativas e financeiras da concessão, o
que teria proporcionado à Concessionária lucros excedentes e
aumento da TIR do projeto.
R$ 157.983.738,88
Ação julgada improcedente. A sentença que extinguiu o processo sem
julgamento do mérito foi proferida em 20/05/2009. Em 10/06/2009 o
DER interpôs recurso de apelação. Em 30/07/2009 o Estado do Paraná
interpôs apelação. Em 19/08/2011 o Estado do Paraná interpôs REsp
em razão da negativa de provimento à apelação, contra o qual a
Concessionária apresentou contra-razões em 18/11/2011. Aguarda-se
o juízo de admissibilidade do REsp. O processo encontra-se suspenso
por requerimento das partes, diante da possibilidade de acordo.
Remoto
A tarifa de pedágio seria reduzida para compensar o suposto lucro
excedente da concessionária.
Não há valor provisionado

Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

Processo: 200534000019661 – Judicial Cível
4ª Vara Federal – Brasília
Juízo
Primeira instância
Instância
Declaratória
Tipo de Ação
Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo

19/08/2005
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A
União, Estado do Paraná, DER, DNIT, ANTT

Objeto

Apontando vícios formais que impossibilitariam a abertura de um
segundo processo administrativo contra os mesmos fatos já objeto de
autuações pretéritas, a demanda tem por objetivo: (i) Declarar a
nulidade da Portaria nº 732/2004-DER-PR, pela qual foi instaurado
processo administrativo para decretar a caducidade do Contrato de
Concessão 75/97 (PA nº 83932988). (ii) condenar o Estado do Paraná
a baster-se de praticar qualquer ato voltado a decretar a caducidade do
Contrato de Concessão nº75/97; (iii) pedido cumulativo contra a
União, para que esta, como convenente com o Estado do Paraná,
impeça, sem o devido procedimento federal, que seja declarada a
caducidade do contrato sem a anuência da União Federal e DNIT;(iv)
pedido liminar visando determinar ao Governo do Estado do Paraná e
ao DER para suspender a eficácia da Portaria nº732/2004-DER-PR,
impedindo o prosseguimento do processo administrativo instaurado
por esse ato normativo, sob pena de cominação de multa coercitiva.
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Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

Continuidade do contrato de concessão e a nulidade do processo
administrativo instaurado ilegalmente
Esta ação permaneceu suspensa por dois anos, período em que as
partes mantiveram tratativas para um acordo. Em razão do tempo
decorrido, a ação foi julgada extinta. Contra essa sentença foi
proposta apelação que foi recebida com duplo efeito.
Remoto
O tramite normal do segundo processo administrativo e eventual
decretação da caducidade do Contrato de Concessão.
Não há valor provisionado

Processo: 200534000045876 – Judicial Cível
4ª Vara Federal – Brasília
Juízo
Primeira instância
Instância
Declaratória
Tipo de Ação
Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo

16/03/2005
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A
União, DER, DNIT, ANTT

Objeto

Apontando vícios materiais nas medições feitas pelos órgãos
administrativos paranaenses que tornariam nulas as autuações a
demanda tem por objetivo: (i) obter o reconhecimento da inexistência
de qualquer das infrações invocadas pela Portaria nº732/2004-DERPR, a qual indevidamente instaurou processo administrativo para o
fim de decretar a caducidade do Contrato de Concessão nº75/97,
complementada pela Portaria nº47/2005 do DER-PR; (ii) a
conseqüente anulação dessas duas portarias e proibição de
prosseguimento do processo administrativo por elas instaurado; e, (iii)
a declaração da vigência do Contrato de Concessão firmado com os
réus.
A continuidade do Contrato de Concessão e a anulação das Portarias e
a proibição do prosseguimento do processo administrativo
O processo encontra-se em fase de instrução
Remoto
O trâmite normal do processo administrativo e eventual decretação da
caducidade do Contrato de Concessão.
Não há valor provisionado

Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos
Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

Processo: 200534000243613 – Judicial Cível
4ª Vara Federal – Brasília
Juízo
Primeira instância
Instância
Declaratória
Tipo de Ação
Data de instauração
Pólo Ativo
Pólo Passivo

15/08/2005
Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S/A
União, DER, DNIT, ANTT

Objeto

A demanda tem por objetivo declarar a inexistência das infrações
lavradas nos invocadas pelos Autos de Infração e de Imposição de
Multa nn. 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 e
013/2004 (PA nº 83932988), e a conseqüente anulação desses autos e
dessas multas. A demanda tem por objeto ainda a condenação do
Estado do Paraná e DER-PR a não tomarem qualquer providência no
sentido de punir a Rodonorte com base naqueles supostas infrações.
A legalidade das infrações lavradas e da multa imposta
O processo encontra-se em fase de instrução.

Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos
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Chance de perda
Análise do impacto em caso de perda do
processo
Valor provisionado (se houver provisão)

Remoto
A RodoNorte terá que pagar os autos de infração e a multa imposta.
Não há valor provisionado
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

4.5. Em relação aos processos sigilosos relevantes em que a Companhia ou suas controladas sejam parte e que não tenham sido
divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto em caso de perda e informar os valores envolvidos.
A Companhia não é parte em processos sigilosos relevantes que não tenham sido divulgados no item acima.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

4.6. Descrição dos processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas
semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes, em que a Companhia ou suas controladas sejam parte,
discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros.
A Companhia não possui processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas
semelhantes, que não estão sob sigilo e que sejam relevantes e que não estejam relacionados no item 4.3 deste Formulário de Referência.
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4.7 - Outras contingências relevantes

4.7.

Descrição de outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

4.8. Regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro
estão custodiados, se diferente do país de origem
Não aplicável à Companhia, uma vez que a Companhia é constituída e só possui valores mobiliários negociados no Brasil.
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5.1 - Descrição dos principais riscos de mercado

5.1 – RISCOS DE MERCADO.
5.1.

Riscos de mercado a que a Companhia está exposta, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros

As operações da Companhia estão localizadas no Brasil e, portanto, as condições econômicas e políticas brasileiras podem afetar
adversamente seus negócios, sua condição financeira e seus resultados operacionais.
A economia brasileira tem sofrido intervenções freqüentes por parte do Governo Federal, que por vezes efetua drásticas mudanças
políticas e econômicas. As medidas do Governo Federal para controlar a inflação e implementar suas políticas macroeconômicas, por
exemplo, envolveram, em passado recente, controles de preço e de salário, desvalorização cambial, controle de capitais, restrições à
importação, entre outras medidas. A Companhia não tem controle sobre as medidas e políticas que o Governo Federal pode vir a adotar
no futuro, e tampouco pode prevê-las. Os negócios, a condição financeira e os resultados operacionais da Emissora podem ser afetados
por tais intervenções, bem como por outros fatores econômicos, tais como:
(i) aumento na taxa de inflação;
(ii) controles cambiais e restrições a remessa para o exterior, como os que foram impostos em 1989 e no início de 1990;
(iii) variações cambiais;
(iv) ausência de crescimento econômico interno;
(v) instabilidade social;
(vi) diminuição de liquidez dos mercados domésticos de capital e de empréstimo;
(vii) política monetária;
(viii)aumentos nas taxas de juros;
(ix) controles sobre importação e exportação;
(x) política fiscal e alterações na legislação tributária; e
(xi) outras questões políticas, diplomáticas, sociais e econômicas no Brasil ou que afetem o Brasil.
Medidas do Governo Federal para manter a estabilidade econômica, bem como a especulação sobre eventuais futuros atos do governo,
ou ainda, crises políticas podem gerar incertezas sobre a economia brasileira e, conseqüentemente, sua desaceleração e levar a uma maior
volatilidade no mercado de capitais doméstico, afetando os negócios da Companhia, sua condição financeira e seus resultados
operacionais.
O aumento da taxa de inflação e determinadas medidas do Governo Federal para combater tal aumento podem ter efeitos adversos
sobre a economia brasileira, o mercado de capitais brasileiro e sobre negócios da Companhia, sua condição financeira e seus
resultados operacionais.
Ao longo de sua história, o Brasil registrou taxas elevadas de inflação. Determinadas medidas adotadas no passado pelo Governo Federal
no contexto da política anti-inflacionária tiveram um forte impacto negativo sobre a economia brasileira. Desde a introdução do Real, em
julho de 1994, a inflação brasileira tem sido substancialmente menor do que em períodos anteriores.
A inflação anual apurada pelo IGP-M foi de 5,10%, 7,81% e 5,52% em 2011, 2012 e 2013, respectivamente, e pelo IPCA foram de
6,50%, 5,83% e 5,91% em 2011, 2012 e 2013 respectivamente.
Podem ocorrer aumentos relevantes da taxa de inflação no futuro que podem ter um efeito adverso sobre os negócios da Companhia. Não
é possível prever se a Rodonorte será capaz de repassar o aumento dos custos decorrentes da inflação para o preço de suas tarifas em
valores suficientes e em prazo hábil para cobrir seus crescentes custos operacionais. Caso isso não ocorra, pode haver um efeito adverso
sobre os negócios da Companhia, sua condição financeira e seus resultados operacionais. Pressões inflacionárias podem levar a medidas
de intervenção do Governo Federal sobre a economia, incluindo a implementação de políticas governamentais, que podem ter um efeito
adverso sobre os negócios da Emissora, sua condição financeira e seus resultados operacionais.
A volatilidade do Real em relação ao Dólar pode resultar em mudanças significativas nos resultados da Companhia aumentando os
custos de captação de recursos.
O Real desvalorizou-se frente ao Dólar e a outras moedas freqüentemente durante as últimas quatro décadas. Durante este período, o
Governo Federal implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, dentre as quais desvalorizações
repentinas, mini-desvalorizações periódicas (com a freqüência dos ajustes variando de diária a mensal), controles cambiais e o sistema
do mercado de câmbio flutuante. Em determinados momentos, houve volatilidade significativa no valor do Real frente ao Dólar e a
outras moedas.
A Companhia não pode assegurar que a desvalorização ou a valorização do Real frente ao Dólar e outras moedas não terão um efeito
adverso para os seus negócios. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o Real e o Dólar e outras
moedas. As desvalorizações do Real frente ao Dólar podem criar pressões inflacionárias no Brasil, por meio do aumento dos preços em
geral, inclusive de combustíveis, sendo necessária, então, a adoção de políticas recessivas por parte do Governo Federal. Por outro lado,
a valorização do Real frente ao Dólar pode levar à deterioração das contas correntes do país e da balança de pagamentos, bem como a
um enfraquecimento no crescimento do produto interno bruto gerado pela exportação.
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A Companhia está sujeita aos riscos de taxas de juros, uma vez suas obrigações financeiras estão atreladas a taxas flutuantes.
A Companhia está exposta aos riscos de taxa de juros, uma vez que suas obrigações financeiras estão atreladas a taxas flutuantes
(Certificado de Depósito Interbancário – CDI (“CDI”)). Caso o Governo Federal venha a aumentar as taxas de juros, ou tomar outras
medidas de política monetária que resultem no aumento efetivo da taxa de juros, os encargos que a Companhia paga em suas dívidas
aumentará, afetando adversamente a sua condição financeira.
A percepção de risco quanto às economias emergentes pode impedir o acesso da Companhia aos mercados de capitais internacionais
e prejudicar a sua capacidade de financiar operações.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado pelas condições econômicas e de mercado do
Brasil e, em determinado grau, de outros países da América Latina e de outras economias emergentes. Ainda que as condições
econômicas sejam diferentes em cada país, a reação dos investidores aos acontecimentos em um país pode levar o mercado de capitais de
outros países a sofrer flutuações. Eventos políticos, econômicos e sociais em países de economia emergente, incluindo os da América
Latina, têm afetado adversamente a disponibilidade de crédito para empresas brasileiras no mercado externo, a saída significativa de
recursos do País e a diminuição na quantidade de moeda estrangeira investida no País. Uma crise ou deterioração econômica em outros
mercados emergentes poderá ter um efeito adverso na capacidade de captação de recursos da Companhia, seja via empréstimos junto a
instituições financeiras, seja via mercado de capitais.
Adicionalmente, a crise financeira originada pelo mercado hipotecário de créditos subprime nos Estados Unidos afetou a economia
mundial, em especial os Estados Unidos, gerando diversos reflexos, que, direta ou indiretamente afetam o mercado acionário e a
economia do Brasil, tais como oscilações nas cotações de valores mobiliários de companhias abertas, falta de disponibilidade de
crédito, desaceleração generalizada da economia mundial, instabilidade cambial e pressão inflacionária, entre outros, que podem,
direta ou indiretamente, ter um efeito adverso para Companhia.

PÁGINA: 40 de 231

Formulário de Referência - 2014 - RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.

Versão : 6

5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado

5.2. Políticas de gerenciamento
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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5.3. Alterações Significativas
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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5.4.

Outras informações que a Companhia julga relevantes

Não existem outras informações relevantes sobre este item 5.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

07/11/1997

Forma de Constituição do Emissor

A companhia foi constituída na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná,
Brasil, sob a forma de uma sociedade por ações de capital fechado.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

27/11/2021

Data de Registro CVM

12/11/2001
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6.3.

Breve histórico da Companhia

A Rodonorte Concessionária de Rodovias Integradas S/A (“Rodonorte” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações constituída em 27
de novembro de 1997, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
De acordo com seu estatuto social, a Companhia tem como objeto social exclusivo realizar, sob o regime de concessão a exploração da
malha rodoviária constituída: pela Rodovia BR-376, no trecho entre os Municípios de Apucarana e São Luís do Purunã, passando por
Ponta Grossa; pela Rodovia BR-277, no trecho entre os Municípios de São Luís do Purunã e Curitiba; pelas Rodovias PR-151 e PRC373, entre os Municípios de Jaguariaíva e Ponta Grossa; pela BR- 373, até a junção com a BR-376; e pelos seguintes trechos rodoviários
de acessos e estas rodovias: (a) PR-092 entre o entroncamento com a PR-151 (A) e o entroncamento com a PR-151 (B), com 7,2 km de
extensão; (b) PR-151 entre o entroncamento com a PR-239 e o entroncamento com a PR-092, com 33,12 km de extensão; (c) PR-239
entre o rio Itararé e a PR-151 (SENGÉS), com 12,29 km de extensão; (d) PR-813 entre a BR-376 e FURNAS, com 1,3 km de extensão;
(e) PR-340 entre o Município de Ortigueira e o entroncamento com a PR-376, com 1,37 km de extensão; e (f) PR-090 entre o
entroncamento com a PR-151 (B) e entroncamento com a PR-153, com 25 km de extensão , compreendendo a recuperação, o
melhoramento, a manutenção, a conservação, a ampliação, a operação e a exploração, mediante a cobrança de pedágio, inclusive a
prestação de serviços de socorro médico; serviços de guincho e reboque de veículos; serviços de informação ao usuário e divulgação dos
trabalhos através de publicações periódicas e informativos; organização e promoção de eventos educacionais e culturais e demais atos
correlatos necessários ao cumprimento do objeto, e em conformidade com os termos do “Contrato de Concessão com o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR”, celebrado em decorrência da Concorrência Pública Internacional nº 005/96 –
DER/PR, relativa ao denominado Lote nº 5 (“Contrato de Concessão”).
A concessão da Rodonorte foi outorgada à Companhia pelo Estado do Paraná (“Poder Concedente”) em 1997. A Rodonorte é a maior
das seis concessões outorgadas no âmbito do Programa de Concessão de Rodovias do Estado do Paraná, em termos de extensão,
investimentos necessários e arrecadação de pedágio. A rede cobre um trecho de 567,78 quilômetros de extensão.
A Rodonorte é dividida em dois trechos principais. O primeiro liga Curitiba à Apucarana e conecta Curitiba ao centro agrícola e
industrial do norte do Paraná, onde se encontram cidades importantes como Londrina e Maringá. Esse trecho serve como uma via natural
de escoamento até o porto de Paranaguá. O segundo trecho, que liga Ponta Grossa a Jaguariaíva, segue a rota nordeste no sentido de São
Paulo.
O mapa abaixo ilustra a área de concessão da Rodonorte:

Do total, 209,99 quilômetros, ou 43%, são rodovias com duas faixas em cada sentido e com acostamentos em ambos os lados. Do total,
277,51 quilômetros, ou 57%, são rodovias com uma faixa em cada sentido e com acostamentos em ambos os lados. Há também vias de
acesso adjacente às vias expressas. De acordo com as exigências técnicas da concessão, a Rodonorte é responsável pela restauração e
manutenção dessas vias de acesso. A extensão total das vias de acesso é de 80,28 quilômetros. Embora a Rodonorte seja responsável pela
restauração, conservação e manutenção periódica dessas vias de acesso, ela não é obrigada a prestar outros tipos de serviço como aqueles
que presta com relação às vias principais. As vias de acesso não são divididas, possuindo uma única faixa em cada sentido e acostamento
em ambos os lados.
A Rodonorte possui sete praças de pedágio, seis estações de pesagem, sete centros de assistência ao usuário e um centro de controle
operacional. O prazo da concessão é de 24 anos, até novembro de 2021, de acordo com outorga do Estado do Paraná, representado pelo
DER/PR.
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6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas

6.5. Principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de
controle societário, aquisições e alienações de ativos importantes, pelos quais tenham passado a Companhia ou qualquer de suas
controladas ou coligadas
Até a data de publicação deste Formulário de Referência, a Companhia não passou por quaisquer eventos societários, incluindo, sem
limitação, incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e alienações
de ativos importantes, em seus últimos três exercícios sociais.
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6.6 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

6.6. Pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, e o
estado atual de tais pedidos
Não houve pedido de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia.
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6.7 - Outras informações relevantes

6.7.

Outras informações que a Companhia julga relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores.
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7.
7.1.

ATIVIDADES DA COMPANHIA
Sumário das atividades desenvolvidas pela Companhia e suas controladas

A Rodonorte Concessionária de Rodovias Integradas S/A (“Rodonorte” ou “Companhia”) foi constituída em 1997 e tem por objetivo
exclusivo a exploração do sistema Rodonorte, seus respectivos acessos, execução, fiscalização e gestão dos serviços delegados,
complementares e de apoio aos serviços não delegados, nos termos do “Contrato de Concessão com o Departamento de Estradas e
Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR”, celebrado em decorrência da Concorrência Internacional nº 005/96 – DER/PR, relativa ao
denominado Lote nº 5, em 27 de novembro de 1997 (“Contrato de Concessão”).
O sistema Rodonorte é o maior das seis concessões outorgadas no âmbito do Programa de Concessão de Rodovias do Estado do Paraná,
em termos de extensão, investimentos necessários e arrecadação de pedágio. A rede cobre um trecho de 567,78 km de extensão.
O Contrato de Concessão do Lote nº 05 é dividido em dois trechos principais. O primeiro liga Curitiba à Apucarana e conecta Curitiba
ao centro agrícola e industrial do norte do Paraná, onde se encontram cidades importantes como Londrina e Maringá. Esse trecho serve
como uma via natural de escoamento até o porto de Paranaguá. O segundo trecho, que liga Ponta Grossa a Jaguariaíva, segue a rota
nordeste no sentido de São Paulo. O Concessão Lote 05 é formado pela BR-376, entre Apucarana e São Luís do Purunã, passando por
Ponta Grossa, pela BR-277, entre São Luis do Purunã e Curitiba, pela Rodovia PR-151, entre Jaguariaíva e Ponta Grossa e pela BR-373,
até a junção com a BR-376.
Do total, 209,99 quilômetros, ou 43%, são rodovias com duas faixas em cada sentido e com acostamentos em ambos os lados. Do total,
277,51 quilômetros, ou 57%, são rodovias com uma faixa em cada sentido e com acostamentos em ambos os lados. Há também vias de
acesso adjacente às vias expressas. De acordo com as exigências técnicas da concessão, a Rodonorte é responsável pela restauração e
manutenção dessas vias de acesso. A extensão total das vias de acesso é de 80,28 quilômetros. Embora a Rodonorte seja responsável pela
restauração, conservação e manutenção periódica dessas vias de acesso, ela não é obrigada a prestar outros tipos de serviço como aqueles
que presta com relação às vias principais. As vias de acesso não são divididas, possuindo uma única faixa em cada sentido e acostamento
em ambos os lados.
A Rodonorte possui sete praças de pedágio, seis estações de pesagem, sete centros de assistência ao usuário e um centro de controle
operacional. O prazo da concessão é de 24 anos, até novembro de 2021, de acordo com outorga do Estado do Paraná, representado pelo
DER/PR.
Contrato de Concessão
A exploração da Rodonorte e o correspondente direito de cobrar pedágio dos usuários de tal malha rodoviária foram formalizados em
1997, por meio da assinatura do Contrato de Concessão, cujo objeto é a concessão dos serviços de recuperação, melhoramento,
manutenção, conservação, operação e exploração do trecho do lote 05.
De acordo com o Contrato de Concessão, a principal fonte de receita da Companhia é a cobrança de pedágio, mas outras fontes de
receitas podem complementar tais receitas.
Atividades Complementares
Apesar da principal fonte de receita ser a cobrança das tarifas de pedágios, o Contrato de Concessão permite a auferição de receitas de
outras fontes, tais como uso de faixa de domínio para a implementação de linhas, cabos e dutos, e, publicidade.
Nesses casos, as receitas adicionais são, em geral, consideradas para o cálculo e determinação das tarifas de pedágio em virtude do
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. Atualmente, essas receitas adicionais advêm pela colocação de cabos de
fibra ótica no trecho de Concessão Lote 05 por empresas do sistema de telecomunicação e receitas de publicidade.
A Companhia é obrigada a cumprir com todos os termos e condições estipulados no Contrato de Concessão, devendo prestar de modo
adequado os serviços contemplados no referido instrumento de maneira eficaz, regular, contínua, cortês, geral e tecnologicamente
moderna, respeitando a modicidade das tarifas. Além disso, a Companhia deve manter 80 quilômetros de trechos de acesso, que são
rodovias secundárias não pertencentes ao anel de integração do Estado do Paraná, que devem ser recuperadas e mantidas durante todo o
prazo de concessão.
São obrigações gerais da Companhia: (i) prestar garantia ao cumprimento integral de todas as suas obrigações nos termos do Contrato de
Concessão; (ii) manter seguro adequado; (iii) obter financiamento adequado para a execução dos serviços contemplados pelo Contrato de
Concessão; (iv) manter atualizados os registro dos bens da concessão; e (v) divulgar ao Poder Concedente as informações referentes à
execução e administração dos serviços contemplados pelo Contrato de Concessão.
Histórico do Volume de Tráfego
O tráfego da Rodonorte é medido em Veículos Equivalentes. A unidade de Veículo Equivalente é calculada adicionando aos veículos
leves, os veículos pesados (comerciais com caminhões e ônibus) multiplicados pelos respectivos números de eixos cobrados. Um veículo
leve equivale a um eixo de veículo pesado. Os veículos são medidos automaticamente por um sensor em cada praça de pedágio que
detecta o número de eixos do veículo.
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O volume de tráfego diário médio é de 12,6 mil veículos em 2013.
Construções
Em 2013, em continuidade ao programa de manutenção rodoviário, foram realizadas intervenções em 34,04 km de rodovias, sendo que
destes, 19,32 quilômetros foram concluídos, com a recomposição das condições do pavimento e da sinalização, proporcionando mais
conforto e segurança aos usuários. Nesse programa, foram efetuadas ainda a manutenção de 2 obras de arte especiais, além da
conformação de taludes e revitalização de sistemas de drenagem.
Em 2014, outra importante obra será concluída, a duplicação da rodovia BR 277, perfazendo 10,88 quilômetros de novas faixas, sendo:
2,18 quilômetros de variante, que ligará a pista sul (sentido Curitiba) a pista norte, e 8,70 quilômetros da duplicação paralela a pista
norte; além da adequação de 2 viadutos existentes e a implantação de 2 trincheiras, 1 viaduto e 1 ponte. Esta obra iniciou em 2012 e teve
7,60 km entregues ao tráfego em 2013.
Ainda em 2014, atendendo as determinações do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PR, a Concessionária dará início as obras
de duplicação da rodovia BR 376, em um primeiro segmento de 11 km de intervenções. Para essa mesma rodovia, visando dar
continuidade às obras de melhoria e ampliação da capacidade, também em 2014, estão em fase de análise pelo DER/PR os projetos
executivos de 20,6 km de duplicação e em fase de elaboração os projetos executivos de outros 25 km de duplicação. Além dessas obras,
teve início no mesmo ano a implantação da melhoria viária na interseção das rodovias PR 151 e PR 092 (Trevo de Jaguariaíva).
Desde o início da concessão, de 1998 até 2013, importantes investimentos foram realizados através do contrato de concessão; a CCR
Rodonorte concluiu o programa de reconstrução das rodovias, contemplando a restauração de todo o sistema rodoviário que integra o
Lote - 732 quilômetros equivalentes/pista com duas faixas; o reforço e alargamento de 52 obras de arte especiais (pontes e viadutos).
Foram ainda duplicados 51,6 quilômetros de rodovias e implantadas 12 passarelas, 3 quilômetros de vias marginais, 86 quilômetros de
terceiras faixas e 256 quilômetros de novos acostamentos. No que tange as edificações operacionais foram construídos 6 postos de
pesagem, 7 bases operacionais de atendimento (base SOS Usuário), 3 novos postos da polícia rodoviária e 2 centros de apoio ao usuário.
Localização das Praças de Pedágio
As rodovias que compõem a concessão da Rodonorte são abertas, diferenciando-se daquelas em que há uma praça de pedágio em cada
saída da rodovia. A localização das praças de pedágio foi determinada no processo de licitação pelo Poder Concedente e são utilizados os
sistemas de coleta de pedágio bidirecional em todas as praças de pedágio da Rodonorte .
Cobrança de Pedágio
Atualmente, as praças de pedágio da Rodonorte estão equipadas com os dois mecanismos de cobrança de pedágio: o sistema manual e a
identificação automática de veículos – AVI. O sistema manual exige que o motorista pare na praça de pedágio e pague a tarifa
correspondente à categoria de veículo visualmente identificada pelo cobrador. O AVI é um sistema eletrônico de pagamento pelo uso da
rodovia em concessão da Rodonorte, por meio do qual antenas captam sinais emitidos pelos veículos que passam pela pista com sistema
AVI e os sensores registram a presença do veículo e calculam o valor total a ser pago.
Acidentes
A estratégia adotada para a prevenção de acidentes prioriza a construção e aquisição de novos equipamentos de segurança, tais como
travessias de pedestres, barreiras de concreto, controle de limites de velocidade, melhor sinalização, alargamento das rodovias, maior
disponibilidade de médicos, ambulâncias, inspeção de tráfego e remoção de animais das rodovias.
Serviços de Emergência
O Contrato de Concessão obriga a Companhia a prestar serviços de emergência a todos os seus usuários. Para tanto, deve prestar
serviços de inspeção de tráfego e serviços de emergência, chamadas e busca por meio do programa de Serviço de Atendimento ao
Usuário. A Companhia mantém equipes de tráfego que inspecionam as rodovias da Rodonorte, atentas a problemas e emergências que
possam surgir, colocando sinalização de emergência e tomando outras medidas, quando necessário. A equipe de assistência fornece
serviços de emergência para veículos com problemas mecânicos, utilizando guinchos para retirar veículos danificados. A Companhia
também disponibiliza unidades de resgate móvel que estão equipadas para a prestação de primeiros socorros e evacuação, em caso de
emergências médicas. São mantidas equipes de atendimento de acidentes que cuida da erosão de solo, incêndios, tombamento de carga e
animais soltos na pista e faixas de domínio. Os veículos e equipamentos estão disponíveis para situações de emergência com equipes
especializadas em plantão durante 24 horas e os serviços de atendimento ao usuário são coordenados por um Centro de Controle
Operacional (ou CCO), que supervisiona e cuida das condições de tráfego e presta serviços aos usuários, 7 dias por semana, 24 horas por
dia.
Informações de Tráfego
A Companhia detém vários sistemas de informações de tráfego ao usuário, tais como números de discagem gratuita em todo trecho de
Concessão Lote 05, (ii) Painéis de Mensagem Variável (“PMV”) ao longo das rodovias que integram o lote de concessão da. RodoNorte
e (iii) página na Internet com o mesmo fim.
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Concorrência
A Companhia enfrenta duas formas principais de concorrência: uma no nível operacional de outras rodovias sob administração direta de
órgãos públicos que, não obstante em piores condições, não têm cobrança de pedágio, e outra por meio de concessões já existentes, cujos
trechos próximos ou parcialmente paralelos, quando sem tarifas ou com tarifas menores, convertem-se em rotas alternativas.
Em termos gerais, não existem rotas alternativas de alta qualidade que concorram diretamente com as rodovias administradas pela
Rodonorte. Apesar de existir uma rota alternativa, sem cobrança de pedágio, localizada entre Ponta Grossa e o nordeste do estado do
Paraná, perto das praças de pedágio Tibagi, Imbaú e Mauá da Serra na PR-090, tal rota está localizada a 50 quilômetros de distância da
BR- 376 da Rodonorte e os serviços que ela oferece não são competitivos com os serviços prestados na Rodonorte.
Atendimento ao Usuário
Em 2013, o Sistema de Atendimento aos Usuários da CCR RodoNorte, com suas equipes e viaturas em atuação 24 horas por dia, atingiu
62 mil atendimentos, assim distribuídos:
- 3.049 acionamentos de resgate pré-hospitalar;
- 26.355 acionamentos de guinchos leves e pesados;
- 32.849 acionamentos de inspeção de tráfego.
Responsabilidade Social
Em 2013, além das obras e serviços prestados nas rodovias sob sua administração, a CCR RodoNorte também destinou recursos e
investiu em diversos programas de impacto positivo na comunidade, principalmente nas áreas de saúde, educação, esporte e cultura,
além de uma série de outras iniciativas que contribuíram para a formação educacional e profissional, a conscientização ambiental e a
cidadania. Somente os principais programas sociais desenvolvidos pela CCR RodoNorte beneficiaram cerca de 90 mil pessoas em 2013.
Principais Programas desenvolvidos:
•

Programa Parto Humanizado atendeu 1850 gestantes

Em 2013, 1850 gestantes foram atendidas pelo Programa Parto Humanizado/Laços de Amor, realizado pela CCR RodoNorte nas cidades
de Ponta Grossa, Apucarana, Piraí do Sul, Ortigueira, Imbaú, Califórnia e Marilândia do Sul, em parceria com as prefeituras e Pastoral
da Criança. O objetivo é auxiliar os municípios da sua área de atuação na luta pela redução dos índices de mortalidade infantil. Para isso,
a Concessionária motiva as gestantes para a realização do pré-natal, repassando um enxoval para o bebê para todas as gestantes que
comprovam a realização do pré-natal.

•

Estrada para Saúde atende mais de 400 caminhoneiros

Em 2013, 440 motoristas de caminhão foram beneficiados com a realização de exames médicos e com tratamento odontológico
preventivo. Os serviços são gratuitos e foram realizados diretamente na estrada, através do Programa Estrada para a Saúde. Em uma
unidade móvel adaptada com dois consultórios médicos, gabinete odontológico completo e sala de exames, o Estrada para a Saúde
oferece gratuitamente consulta médica, exames de diabetes, triglicerídeos e colesterol, além da medição da pressão arterial, índice de
massa corporal e vacinas. O motorista ainda pode cortar o cabelo e participar da Oficina do Sexo Seguro, com palestras sobre doenças
sexualmente transmissíveis e distribuição de preservativos. O programa é realizado uma vez por semana, em pátios dos principais postos
de combustíveis, às margens das rodovias PR 151, BR 277, BR 373 e BR 376.

•

Estrada para a Cidadania

A iniciativa é desenvolvida pela CCR RodoNorte em parceria com as prefeituras municipais. O ‘Estrada para a Cidadania’ leva a matéria
Educação para o Trânsito e Ambiental para as escolas públicas municipais. Os professores recebem capacitação para o tema em cinco
oficinas anuais, em 10 cidades, ministradas pela empresa que produz o material didático – que tem inclusive cartilha em braile. Além das
oficinas pedagógicas, o projeto “Estrada para a Cidadania” realiza diversas atividades, como concurso de desenho, distribuição de cartas
escritas pelos alunos para motoristas nas rodovias e blitz educativas, com a presença das crianças em postos da Polícia Rodoviária
Federal e ações com a Escola de Trânsito do DER. O projeto busca a formação em segurança no trânsito, com claro direcionamento para
a formação cidadã. Na sala de aula, o conteúdo é tratado de forma interdisciplinar, dialogando a questão trânsito e meio ambiente com
todas as outras disciplinas. Em 2013, o programa foi realizado em 10 cidades (Apucarana, Ponta Grossa, Tibagi, Carambeí, Castro,
Jaguariaíva, Campo Largo, Piraí do Sul, Califórnia e Ortigueira) com os temas Trânsito e Meio Ambiente. Foram 11.055 alunos com o
tema Trânsito e 13.925 com o tema Meio Ambiente e 970 professores, em 226 escolas.

•

Apoio ao Festival Nacional de Teatro (Fenata)
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Há dez anos a CCR RodoNorte apoia o Festival Nacional de Teatro, realizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. A parceria
tem proporcionado resultados cada vez melhores. A cada ano, um número cada vez maior de companhias artísticas demonstra interesse
em participar do evento que é considerado um dos mais tradicionais do Sul do Brasil. Pessoas de todas as partes do Brasil vêm ao Paraná
para apresentar sua arte. Quem sai ganhando é a comunidade, que pode assistir aos espetáculos com reconhecimento nacional. Em 2013,
o público do Festival foi de 35 mil e foram realizadas mais de 200 apresentações.

•

SacoLona e UniFormas

Preocupada com a preservação do meio ambiente a CCR RodoNorte lançou no ano de 2008 um projeto sócio-ambiental. O objetivo é
confeccionar sacolas retornáveis feitas com as lonas utilizadas em campanhas educativas na rodovia. Em 2009 o número de costureiras
aumentou, passando de 14 para 60. A CCR RodoNorte e outras empresas disponibilizam para as costureiras as lonas utilizadas para a
comunicação. Em 2013, o projeto retirou cerca de 6 toneladas de lonas de circulação e produziu cerca de 20 mil produtos. Neste mesmo
ano o Projeto UniFormas também foi criado para contribuir com o meio ambiente, todo o uniforme, quando descartado pelo Grupo CCR,
é reaproveitado. Foram mais de 3 mil peças produzidas com 5 mil uniformes. Além de dar a destinação correta para o material utilizado
nas rodovias, a CCR RodoNorte ainda ajuda a garantir emprego e renda para as mulheres envolvidas.

•

Viva Coração

Esse projeto visa a capacitação de diversos públicos da comunidade para reanimação cardiopulmonar. Esta iniciativa pretende levar ao
conhecimento do maior número possível de pessoas alguns procedimentos simples, porém que podem ser muito úteis em casos de
paradas respiratórias, infartos e outras situações de emergência. Em 2012, o projeto treinou mais de 740 pessoas através de eventos
realizados em escolas, empresas e feiras.

•

Campanha “De Volta Pra Casa”

Os recibos de pedágio emitidos pelas praças de pedágio administradas pela CCR RodoNorte continuam sendo utilizados com o objetivo
de ajudar a encontrar crianças e adolescentes desaparecidos no Estado. Por mês são emitidos aproximadamente 1,5 milhão de recibos
com as fotografias de crianças desaparecidas, impressas no verso, atingindo usuários das mais diversas origens e destinos do Estado do
Paraná e de todo o País. A iniciativa faz parte da Campanha “De Volta Pra Casa”, em parceria com o Movimento Nacional em Defesa da
Criança Desaparecida do Estado do Paraná. A Campanha já ajudou a encontrar um adolescente de 15 anos que voltou para casa, em
Campo Largo, no Paraná, depois de três anos desaparecido. Esta ação, além de manter viva a esperança de muitos pais reencontrarem
seus filhos, contribui para o trabalho de prevenção.

•

Buzum

O BuZum! é o maior projeto itinerante de teatro infantil do Brasil. Desde 2010 já percorreu mais de 71 cidades, apresentando mais de
2000 vezes dois espetáculos do repertório Cia, Darwim BR e Filhotes de Brasil. Acontece em um ônibus adaptado com som, luz, bancos
e ar condicionado com capacidade para 50 crianças em cada sessão.
E a CCR RodoNorte, em 2013 trouxe o Projeto Buzum ao Paraná em duas oportunidades, na primeira temporada 0 espetáculo “O
Mundo Português” e na segunda temporada Darwim BR. Foram mais de 15 mil espectadores em mais de 50 dias de itinerância.
1ª Temporada – 14 cidades (Sengés, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Castro, Carambeí, Balsa Nova, Campo Largo, Tibagi, Ortigueira, Imbaú,
Ponta Grossa, Apucarana, Califórnia, Marilândia do Sul) – 10.891 espectadores
2ª Temporada – 07 cidades (Ipiranga, Mauá da Serra, Palmeira, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Ortigueira) – 4.217 espectadores

•

NBPG - Novo Basquete Ponta Grossa

A CCR RodoNorte apoia o projeto Novo Basquete Ponta Grossa. O NBPG representa a cidade nas principais competições estaduais e
nacionais. Além disso, os atletas participam de projetos sociais, incentivando a prática de esportes por crianças e adolescentes, servindo
de espelho para toda uma geração. Esta é mais uma ação de sustentabilidade da CCR RodoNorte.

•

Roda Pião

A CCR RodoNorte apoia o Projeto Roda Pião que visa desenvolver atividades sócio-educativa e interativas para crianças e adolescentes
de 0 à 16 anos e suas famílias com vistas a redução de suas vulnerabilidades sócio/afetivas. Projeto criado e desenvolvido pela
Associação Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV. São atendidas 100 crianças.
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7.2 Informações sobre segmentos operacionais
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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7.3 Produção/comercialização/mercados
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de
Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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7.4 Principais clientes
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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7.5 Efeitos da regulação estatal
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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7.6 Receitas relevantes no exterior
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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7.7 Efeitos da regulação estrangeira
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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7.8 Relações de longo prazo relevantes
Consciente da importância que a prestação de contas e a transparência têm para a reputação e a prosperidade do negócio, a CCR vem,
desde sua estruturação em 1998, adotando boas práticas de governança, que asseguram a geração de valor para toda sociedade.
O Grupo CCR adota princípios como transparência, equidade, accountability (responsabilidade) e responsabilidade social, e é
considerado uma referência no mercado. Dentre os comitês de gestão que integram o Conselho de Administração da CCR, o Comitê de
Estratégia e Sustentabilidade tem a responsabilidade de garantir a inclusão de aspectos socioambientais na gestão de riscos e estratégia
de crescimento da Companhia.
A responsabilidade corporativa do Grupo CCR está expressa nas suas práticas de Governança Corporativa em diversas iniciativas, tais
como Pacto Global, Carbon Disclosure Project (CDP), Índice de Carbono Eficiente da BMF&Bovespa (ICO2), Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BMF&Bovespa, Benchmarking do Investimento Social Corporativo (BISC) e Censo GIFE
(Grupo de Institutos Fundações e Empresas). Em 2013, o Grupo CCR foi reconhecido pelo Guia EXAME de Sustentabilidade como a
empresa modelo do setor de infraestrutura.
A estratégia do Grupo CCR em 2013 consistiu em maximizar a rentabilidade do seu portfolio e viabilizar a perpetuidade, sustentada na
competência diferenciada de relacionamento. A sustentabilidade foi uma das diretrizes estratégicas estabelecidas pelo Conselho de
Administração que contribuíram para o atingimento das metas.
Seguindo tendência mundial que aponta para a integração entre os relatos corporativos, a CCR integra o seleto grupo de empresas
participantes da iniciativa do IIRC – International Integrated Reporting Council – o qual tem por objetivo comunicar de forma concisa a
estratégia, a governança, a performance e as perspectivas de uma organização, levando em consideração o contexto externo e a criação
de valor no curto, médio e longo prazo. Dessa forma, o Grupo CCR trabalha suas estratégias de negócio por meio de um processo de
gestão integrada, buscando gerar valor nos capitais: financeiro, social, humano, manufaturado, natural e intelectual.
Tais relatórios de sustentabilidade encontram-se disponíveis para acesso por meio do endereço eletrônico www.ccr.com.br. Para isso,
pasta clicar primeiro na aba “Relações com Investidores”, e depois em “Informações aos Acionistas”, selecionando por fim o item
“Relatórios Anuais e Sustentabilidade”. Vale ressaltar que todas essas informações também estão no site da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM.
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7.9.

Outras informações que a Companhia julga relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores.
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8.

GRUPO ECONÔMICO

8.1.

Grupo econômico em que se insere a Companhia

a.

controladores diretos e indiretos

A Companhia é uma sociedade por ações assim formada: (i) a Cesbe Participações S.A. (“Cesbe”) detém 8,08% do seu capital social; (ii)
a J.Malucelli Concessões S.A., pertencente ao Grupo J.Malucelli (“Grupo JMalucelli”) detém 6,00% do seu capital social; e (iii) a CCR
S.A. (“CCR”), que detém 85,92% do seu capital social, sendo que a CCR é a sua controladora.
Cesbe Participações SA: é a holding do grupo Cesbe, que iniciou suas atividades em 1946, sendo uma companhia diversificada de
engenharia e construção, concentrando-se na construção de edificações industriais usinas hidroelétricas e termoelétricas, com
experiência, também, em obras de infraestrutura como estradas, ferrovias, pontes e viadutos, e de saneamento.
Grupo JMalucelli: fundado em 1966, hoje tem mais de 45 anos e se destacando em diversos setores da economia brasileira
principalmente na região Sul. A origem do grupo é a empresa de construção pesada e civil JMalucelli Construtora de Obras S.A. Hoje o
Grupo JMalucelli diversifica suas atividades atuando em diversas áreas como Concessões, Comunicação, Hotelaria, Finanças, Seguros,
Energia, Comercio, Previdência entre outros.
CCR - Holding do Grupo CCR: que tem como objeto social: (i) a exploração no Brasil e/ou no exterior, direta ou indiretamente, e/ou
através de consórcios, de negócios de concessões de obras e serviços públicos, especificamente a prestação de serviços de operação de
estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, túneis e infraestruturas metroviárias e aeroportuárias; (ii) a prestação de serviços de
consultoria, assistência técnica e administração de empresas quando relacionados aos negócios indicados no item (i) acima; (iii) o
exercício de atividades conexas ou relacionadas ao objeto social, direta ou indiretamente, inclusive importação e exportação; e (iv) a
participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista.
A CCR, por sua vez, é controlada pelos seguintes grupos controladores (controladores indiretos da Companhia):
AG CONCESSÕES - Andrade Gutierrez Concessões S.A.: A Andrade Gutierrez Concessões S.A. é uma holding controlada pelo
Grupo Andrade Gutierrez cujo objeto social é a atuação em empreendimentos relacionados a concessões e/ou permissões de obras e
serviços públicos de infraestrutura, envolvendo a participação em outras sociedades e a prestação de assessoria técnica. A estratégia atual
prioriza a atuação nos segmentos de rodovias, transporte urbano metro-ferroviário, saneamento ambiental, aeroportos, energia e
terminais portuários de contêineres (este último ainda em desenvolvimento). O Grupo Andrade Gutierrez também atua em outras áreas
de negócios: (i) engenharia e construção, por meio da Construtora Andrade Gutierrez e da Zagope Construções e Engenharia S.A.; (ii)
telecomunicações, por meio da AG Telecom Participações S.A., que possui investimentos na Oi e na Contax; e (iii) saúde, através da
LOGIMED, empresa que atua na área de logística hospitalar.
CCII - Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A.: Camargo Corrêa Investimentos em Infraestrutura S.A. desenvolve
negócios e administra as participações do Grupo Camargo Corrêa no setor de infraestrutura. Na estrutura de negócios do Grupo, além de
Concessões de Transporte, destacam-se os negócios de Cimento, Engenharia e Construção, Concessões de Energia, Vestuário e
Calçados, Incorporação Imobiliária, Construção Naval Offshore e indústria Têxtil. O Grupo Camargo Corrêa originou-se de uma
pequena empresa de construção, fundada em 1939, que cresceu com o Brasil. Hoje, aos 75 anos, atua em 23 países e emprega cerca de
65 mil.
SP CONCESSÕES - Soares Penido Concessões S.A.: A Soares Penido Concessões S.A é uma holding do Grupo Soares Penido
voltada para a participação em sociedades que, explorem, direta ou indiretamente, negócios de concessão de obras e serviços públicos,
especificamente a prestação de serviços de execução, gestão e fiscalização de atividades relacionadas à operação, conservação,
melhoramento, ampliação e recuperação de rodovias ou estradas de rodagem e negócios afins.
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Estrutura Organizacional

(1)

17,00%

(2)

17,00%

(3)

17,22%

48,78%

(1) Inclui as ações detidas por Andrade Gutierrez Concessões S.A. e AGC Participações Ltda., sociedades integrantes do Grupo
Andrade Gutierrez.
(2) Inclui as ações detidas por Camargo Corrêa Investimentos em Infraestrutura S.A e VBC Energia S.A.; sociedades integrantes do
Grupo Camargo Corrêa.
(3) Inclui as ações detidas por Soares Penido Concessões S.A. e Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A., sociedades
integrantes do Grupo Soares Penido.
b.

Controladas e coligadas

A tabela abaixo apresenta as sociedades nas quais a CCR possui participações direta e/ou indiretamente:
Porcentagem de
Controladas
participação
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (b.1)
100,00
Concessionária do Sistema Anhanguera – Bandeirantes S.A. (b.1)
100,00
Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. (b.2)
100,00
Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A. (b.2)
100,00
RodoNorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
85,92
Parques Serviços Ltda.
85,92
Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A.
100,00
Concessionária do RodoAnel Oeste S.A.
98,5714
Companhia de Participações em Concessões (CPC) (d)
99,00
Actua Assessoria S.A.
100,00
SAMM – Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda.(c)
100,00
Sociedade de Participações em Concessões Públicas S.A. (denominação atual de CPCSP –
100,00
Companhia de Participações em Concessões de Serviços Públicos) (c)
Companhia de Concessões Rodoviárias México S. de R. L de C.V. (b.1)
100,00
Rodovias Integradas do Oeste S.A. (a)
100,00
Inovap 5 Administração e Participações Ltda. (u)
100,00
CCR España – Concesiones y Participaciones, S.L.(a)
100,00
Alba Concessions Inc. (a)
100,00
Alba Participations Inc. (a)
100,00
CCR España - Concesiones y Participaciones S.L. (a)
100,00
CCR Costa Rica Empreendimentos S.A. (m)
100,00
Green Airports Inc. (a)
100,00
MTH Houdster em Maritiem Transport B.V. (m)
100,00
ATP – Around the Pier Administração e Participações Ltda. (p)
99,99
Companhia do Metrô da Bahia (a)
100,00
Concessionária de Rodovia Sul – Matogrossense S.A. (a)
100,00
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Controladas em conjunto, direta ou indiretamente
Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A.
Renovias Concessionária S.A.(a)
Controlar S.A.(a)
Concessionária ViaRio S.A.
Barcas S.A. – Transportes Marítimos (a)
Quiport Holdings S.A. (e)
Ícaros Development Corporation S.A. (f)*
Corporacion Quiport S.A. (g)
Quito Airport Consortium Inc. (h)
Grupo de Aeropuertos Internacional AAH, SRL (i)
Desarrollos de Aeropuertos AAH, SRL (i)
Terminal Aérea General AAH, SRL (i)
Aeris Holding Costa Rica S.A. (j)
Inversiones Bancnat S.A. (k)
IBSA Finance (Barbados) Inc. (l)
Companhia de Participações Aeroportuárias (m)
Curaçao Airport Investment N.V (n)
Curaçao Airport Real Estate Enterprises N.V. (o)
Curaçao Airport Partners N.V. (o)
Concessionária do VLT Carioca S.A. (q)
Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A.(v)
Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A. (a)

Porcentagem de
participação
58,00
34,23
40,00
45,00
33,33
80,00
45,50
45,50
45,50
45,50
48,77
51,00
50,00
48,75
50,00
50,00
80,00
79,80
79,80
79,80
24,4375
38,25
75,00

Notas em relação à tabela acima:
(a)

Indiretamente, por meio de sua controlada Companhia de Participações em Concessões.

(b.1)

Direta (99,99%) e indiretamente (0,01%), por meio de sua controlada Companhia de Participações em Concessões.

(b.2)

Direta (99,99%) e indiretamente (0,01%), por meio de sua controlada Actua Assessoria S.A.

(c)

Direta (99,90%) e indiretamente (0,10%), por meio de sua controlada Actua Assessoria S.A.

(d)

Direta (99%) e indiretamente (1%), por meio de sua controlada Actua Assessoria S.A.

(e)

Indiretamente, por meio de sua controlada indireta CCR España Empreendimentos S.L.

(f)

Indiretamente, por meio de sua controlada indireta Quiport Holdings S.A.

(g)

Indiretamente, por meio de suas controladas indiretas Quiport Holdings S.A. e Ícaros Development Corporation S.A.

(h)

Indiretamente, por meio da de sua controlada indireta Alba Concessions Inc.

(i)

Indiretamente, por meio de sua controlada indireta CCR Costa Rica Empreendimentos S.A.

(j)

Indiretamente, por meio de suas controladas indiretas Grupo de Aeropuertos Internacional AAH, SRL, Desarrollos de
Aeropuertos AAH, SRL e Terminal Aérea General AAH, SRL.

(k)

Indiretamente, por meio de sua controlada indireta Green Airports Inc.

(l)

Indiretamente, por meio de sua controlada indireta Inversiones Bancnat S.A.

(m)

Indiretamente, por meio de sua controlada indireta CCR España – Concesiones y Participaciones, S.L.

(n)

Indiretamente: (i) via CCR España (39,00%); e (ii) pela participação de 80% da CCR España na Companhia de Participações
Aeroportuárias (49,80%), de forma que a participação que a CCR España detém, direta e indiretamente, totaliza 79,80% das
ações representativas do capital social da Curaçao Airport Investment N.V.
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(o)

Indiretamente, por meio de sua controlada indireta Curaçao Airport Investment N.V.

(p)

Indiretamente, por meio de sua controlada indireta Barcas S.A. - Transportes Marítimos

(q)

Indiretamente, por meio de sua controlada Actua Assessoria S.A.

(u)
Indiretamente por meio de sua controlada Companhia de Participações em Concessões (99,99%) e por meio de sua controlada
Actua Assessoria S.A. (0,01%).
(v)

Indiretamente, por meio da Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S..A

*

das ações preferenciais

c.

Participações da Companhia em sociedades do grupo

Vide item 8.1(B) acima.
d.

Participações de sociedades do grupo na companhia

Não se aplica
e.

Sociedades sob controle comum

Vide item 8.1(B) acima.

Descrição das Controladas e Coligadas:
(1) Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.
A concessão da Rodovia Presidente Dutra, ou Via Dutra, foi outorgada em 1995. A rodovia cobre o trecho de 402,1 quilômetros da Via
Dutra (BR-116). A Via Dutra é considerada o principal corredor entre as duas mais importantes áreas metropolitanas do Brasil, Rio de
Janeiro e São Paulo. Ela também liga grandes centros industriais no Estado do Rio de Janeiro (Resende, Volta Redonda e Barra Mansa) a
outros grandes centros industriais no Estado de São Paulo (São José dos Campos, Taubaté e Jacareí). A rodovia também passa por
regiões agrícolas e por uma área montanhosa conhecida como a Serra das Araras. A Via Dutra é uma rodovia federal com trechos
urbanos, sendo dividida de forma convencional com duas faixas em cada sentido e com acostamentos pavimentados. Em alguns trechos,
o acostamento foi convertido numa terceira faixa para caminhões lentos ou como faixa de aceleração ou desaceleração. Nas áreas
metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, há rotas paralelas à via expressa principal para o tráfego urbano mais lento.
A Via Dutra contém seis praças de pedágio, quatro estações de pesagem fixas e quatro bases para balanças móveis, um centro de
controle operacional e onze bases de atendimento ao usuário. O prazo da concessão é de 25 anos, até 1º de março de 2021, de acordo
com a outorga do governo federal, então representado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (“DNER”), atual Agência
Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”).
(2) Concessionária do Sistema Anhanguera – Bandeirantes S.A.
A concessão do sistema Anhanguera-Bandeirantes, no Estado de São Paulo, foi outorgada em 1998. O sistema é composto pelas
rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Dom Gabriel Paulino Bueno e Couto, e cobre atualmente um trecho de 316,8 quilômetros. A
rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno e Couto liga as rodovias Anhanguera e Bandeirantes na região de Jundiaí. O sistema AnhangueraBandeirantes localiza-se em uma das regiões mais importantes em termos econômicos, ligando a cidade de São Paulo à região de
Campinas. Além disso, o sistema Anhanguera-Bandeirantes, juntamente com outras rodovias, liga os maiores centros urbanos bem como
outras importantes regiões do Estado de São Paulo ao porto de Santos, configurando rota de escoamento natural das exportações
brasileiras. O sistema Anhanguera–Bandeirantes é um instrumento importante na economia e na integração dos municípios da região.
O sistema Anhanguera-Bandeirantes é composto de uma estrada com duas, três ou quatro faixas em cada sentido. O sistema possui dez
praças de pedágio, dez bases de atendimento ao usuário, cinco estações de pesagem e um centro de controle operacional. Em
atendimento ao contrato de concessão da AutoBAn, a concessionária fornece veículos de patrulhamento à polícia rodoviária e arca com o
combustível utilizado por tais veículos no sistema. O prazo original da concessão era de 20 anos, até 30 de abril de 2.018, por outorga do
Estado de São Paulo, representado pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (“DER/SP”). No dia 20 de dezembro de
2006, a AutoBAn celebrou um Termo Aditivo Modificativo ao Contrato de Concessão pelo qual se reequilibrou a equação econômico-financeira do
Contrato de Concessão, que sofreu os impactos decorrentes de diversos fatores: tributos, escalonamento do reajuste de 2003 e readequações dos
cronogramas de investimentos. Conforme previsão do Contrato de Concessão, a recomposição se deu por extensão de 104 meses no prazo da
concessão, passando o término da concessão para 1º de janeiro de 2027.
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(3) Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.
A concessão da Rodovia dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro, foi outorgada em 1996. A rodovia serve a Região dos Lagos, incluindo
os municípios de Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo, sendo uma destinação de turistas locais e
nacionais. A região recebe uma quantidade significativa de veranistas que utilizam as rodovias que compõem o sistema.
O sistema é composto por três rodovias: a RJ-124, sendo: (i) entre os quilômetros 0 (próximo do quilômetro 265 da BR-101-Rio Bonito)
e 30 (Araruama); (ii) a nova rodovia paralela à RJ-106, entre os quilômetros 0 (próximo ao quilômetro 30 da RJ-124) e 26 (próximo do
quilômetro 105 da RJ-106); e (iii) RJ-106, entre os quilômetros 105 e 109. O sistema tem 56 quilômetros de extensão. O sistema
rodoviário não tem divisão, contando com duas faixas em cada sentido e acostamentos em ambos os lados.
O sistema tem uma praça de pedágio, dois centros de assistência ao usuário, e um centro de controle operacional. O prazo da concessão
original era de 25 anos e, em decorrência de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, foi estendido por 15 (quinze)
anos, encerrando-se em 12 de janeiro de 2037, de acordo com a outorga do Estado do Rio de Janeiro, representado pelo então
Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (“DER/RJ”), atualmente, Agência Reguladora de Serviços Públicos
Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (“AGETRANSP”).
(4) Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A.
A concessão da Ponte Rio-Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, foi outorgada em 1994. A ponte é parte da BR-101 e tem 13,29
quilômetros de extensão, dos quais 9,68 quilômetros são sobre o oceano. A extensão total da concessão é de 23,3 quilômetros, incluindo
os trechos de acesso. A ponte foi a primeira ponte a ser concedida no programa federal de concessões de rodovias. A ponte serve como a
principal ligação entre o Rio de Janeiro e Niterói, dá acesso a regiões vizinhas, especialmente a Região dos Lagos, e também serve como
uma importante ligação em transportes intermunicipais e interestaduais de cargas. Ela tem quatro faixas em cada sentido de Niterói até o
vão central da ponte, e três faixas com acostamentos em cada sentido do vão central da ponte até o Rio de Janeiro. A ponte tem uma
praça de pedágio, dois centros de assistência ao usuário e um centro de controle operacional. O prazo da concessão é de 20 anos, até 1º
de junho de 2.015, de acordo com a outorga do governo federal, representado pelo então DNER, atual ANTT.
(5) RodoNorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
A concessão do sistema rodoviário RodoNorte, no Estado do Paraná, foi outorgada em 1.997. O sistema é o maior das seis concessões
outorgadas no âmbito do Programa de Concessão de Rodovias do Estado do Paraná, em termos de extensão, investimentos necessários e
arrecadação de pedágio. A rede cobre um trecho de 567,8 quilômetros de extensão.
O sistema RodoNorte é dividido em dois trechos principais. O primeiro liga Curitiba à Apucarana e conecta Curitiba ao centro agrícola e
industrial do norte do Paraná, onde se encontram cidades importantes como Londrina e Maringá. Esse trecho serve como uma via natural
de escoamento até o porto de Paranaguá. O segundo trecho, que liga Ponta Grossa a Jaguariaíva, segue a rota nordeste no sentido de São
Paulo. O sistema RodoNorte é formado pela BR-376, entre Apucarana e São Luís do Purunã, passando por Ponta Grossa, pela BR-277,
entre São Luis do Purunã e Curitiba, pela Rodovia PR-151, entre Jaguariaíva e Ponta Grossa e pela BR-373, até a junção com a BR-376.
De acordo com as exigências técnicas da concessão, a RodoNorte é responsável pela restauração e manutenção dessas vias de acesso. A
extensão total das vias de acesso é de 80,28 quilômetros. Embora a RodoNorte seja responsável pela restauração, conservação e
manutenção periódica dessas vias de acesso, ela não é obrigada a prestar outros tipos de serviço como aqueles que presta com relação às
vias principais. As vias de acesso não são divididas, possuindo uma única faixa em cada sentido e acostamento em ambos os lados.
O sistema RodoNorte possui sete praças de pedágio, seis estações de pesagem, sete centros de assistência ao usuário e um centro de
controle operacional. O prazo da concessão é de 24 anos, até 27 de novembro de 2.021, de acordo com outorga do Estado do Paraná,
representado pelo DER/PR.
(6) Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A.
O início da operação se deu em 31 de abril de 1998. A ViaOeste S.A. iniciou a operação em 31 de abril de 1.998. Faz parte do contrato
de concessão da ViaOeste: Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280) do quilômetro 13,46 (Osasco e respectivos acessos às
marginais Pinheiros e Tietê) ao quilômetro 79,38 (Itu); Rodovia Raposo Tavares (SP-270) do quilômetro 34,0 (Cotia) ao quilômetro
115,5 (Araçoiaba da Serra), exceto os perímetros urbanos localizados entre o quilômetro 58,5 ao quilômetro 63,0 e o quilômetro 87,2 ao
quilômetro 89,3; Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (SP-075) do quilômetro 0,0 ao quilômetro 15,0 e Rodovia Dr. Celso Charuri
(SP 091/270) do quilômetro 0,0 ao quilômetro 6,20, no Estado de São Paulo. É responsável pela ligação da capital com o oeste do
Estado, tendo Barueri, Osasco, Itapevi, Sorocaba e São Roque como os principais municípios atendidos pela concessão.
O prazo original da concessão era de 20 anos, por outorga do Estado de São Paulo. Nesse sentido, a ViaOeste celebrou, no dia 20 de
dezembro de 2006, um Termo Aditivo Modificativo representado pelo DER/SP. O referido aditivo reequilibrou as equações econômicofinanceiras do Contrato de Concessão que sofreram os impactos decorrentes de diversos fatores: tributos, escalonamento do reajuste de
2003 e readequações dos cronogramas de investimentos. Conforme previsto no Contrato de Concessão, a recomposição se deu por
extensão de 57 meses no prazo da concessão, passando o término da concessão para 30 de dezembro de 2022.
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(7) Companhia de Participações em Concessões
Empresa que atua como braço estratégico da CCR, contribuindo com as premissas de crescimento qualificado e sustentado do Grupo
CCR. Criada em 2008, tem por objetivo avaliar, em conjunto com a CCR, as oportunidades de novos negócios nos mercados de
interesse, atuando tanto no mercado primário, em processos de licitação, quanto no mercado secundário, em aquisições diretas, sendo
responsável pela administração direta de eventuais novos negócios nesse sentido.. Tais conquistas demonstram o total comprometimento
da CPC em promover o crescimento do Grupo CCR, buscando projetos alinhados ao negócio do Grupo, visando a promoção do
desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua.
Possui as divisões (i) Engelog, para a prestação de serviços técnicos de engenharia e gerenciamento de obras, bem como (ii) Engelogtec,
para a prestação de serviços de tecnologia da informação para as empresas controladas da CCR., ambas com autonomia de gestão e foco
nos resultados em suas áreas de atuação. A estrutura da empresa com as divisões tem o objetivo de propiciar uma melhor gestão dos
ativos do Grupo CCR, além de oferecer um importante diferencial competitivo no processo de análise de novos negócios.
(8) Concessionária do RodoAnel Oeste S.A.
A empresa é responsável pela administração dos 32 quilômetros do trecho oeste do RodoAnel Mário Covas, no Estado de São Paulo,
importante via que integra as Rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Régis Bittencourt, por onde
passam aproximadamente 240 mil veículos por dia. O contrato de concessão tem o prazo de 30 anos, encerrando-se em 1º de junho de
2038, sendo que a cobrança de pedágio iniciou-se em 17 de Dezembro de 2.008.
A Concessionária RodoAnel tem como acionistas a CCR (98,5714%) e a Encalso Construções Ltda. (1,4286%).
O RodoAnel marca a retomada do Programa de Concessões de São Paulo e representa uma das principais soluções para o tráfego na
Região Metropolitana de São Paulo. Com o pagamento da outorga de R$2,0 bilhões realizado em dois anos, o Estado de São Paulo teve
recursos suficientes para concluir a construção do trecho sul do RodoAnel, que é um eixo para de escoamento da produção agrícola e
industrial para o Porto de Santos, bem como fluxo de veículos para o litoral paulista. A rodovia conjugada ao trecho Sul, também é
fundamental para desafogar o trânsito no sistema viário municipal da capital de São Paulo, com a diminuição do número de caminhões
nas marginais Tietê e Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes.
(9, 10 e 11) Parques Serviços Ltda., Actua Assessoria S.A. e Inovap 5 Administração e Participações Ltda,
Empresas que têm por objetivo a prestação de serviços às empresas controladas da Companhia, de acordo com os respectivos
objetos sociais..
(12) SAMM - Sociedade de Atividade em Multimídia Ltda.
Empresa constituída pela CCR (99,90%) e pela Actua Assessoria (0,10%), tendo como objeto social a exploração e prestação, por
conta própria ou de terceiros, de serviços de transmissão de dados, por meio de fibras óticas implantadas ao longo das rodovias,
atividades correlatas e participação no capital social de outras sociedades.
(13) SPCP (Sociedade de Participações em Concessões Públicas) (denominação atual da CPCSP – Sociedade de Participações
em Concessões Públicas)
Empresa constituída pela CCR (99,90%) e pela Actua Assessoria (0,10%), tendo como objeto social a participação no capital de
outras sociedades.
(14) Companhia de Concessões Rodoviárias México S. de R.L de C.V.,
Empresa que tem como objetivo principal é explorar, em território mexicano, os mercados de concessões rodoviárias e de
infraestrutura de trens subterrâneos (metrô). Atualmente esta controlada não possui nenhum projeto em andamento ou em operação.
(15) Rodovias Integradas do Oeste S/A (SPVias)
Concessionária de serviços públicos de rodovias que tem por objeto administrar e operar o sistema rodoviário correspondente ao lote 20
do Programa de Concessões de Rodovias do Estado de São Paulo, uma malha rodoviária de 515 quilômetros. O início de sua operação se
deu em 10 de Fevereiro de 2000. A malha da SPVias é composta pelos seguintes trechos: SP-280 - Rodovia Presidente Castello Branco
SP-255 - Rodovia João Mellão SP-127 - Rodovia Antônio Romano Schincariol/Professor Francisco da Silva Pontes SP-270 - Rodovia
Raposo Tavares SP-258 - Rodovia Francisco Alves Negrão.
O contrato de concessão da Rodovias Integradas do Oeste S/A foi assinado em fevereiro de 2000 e a data de término é 10 de outubro de
2027. A tarifa é reajustada anualmente no mês de julho pelo IGPM. A concessionária interliga seis rodovias na região de Sorocaba,
Tatuí, Avaré e Itapeva. A concessionária conta atualmente com 10 praças de pedágio distribuídos ao longo de sua extensão.
(16) CCR España – Concesiones y Participaciones, S.L.
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A empresa foi constituída em 24 de fevereiro de 2012, integralmente pela CPC, em Guipúzcoa, na Espanha, e tem como objeto social (i) a
gestão, administração e participação em valores representativos de fundos próprios de outras sociedades não residentes em território espanhol,
mediante a correspondente organização de meios materiais e pessoais e também como sócia ou acionista de outras sociedades; (ii) a
exploração na Espanha ou no exterior, direta ou indiretamente ou por meio de consórcios, de negócios de concessões de obras e serviços
públicos; (iii) a prestação de serviços de assessoria, assistência técnica e administrativa de empresas em assuntos relacionados aos negócios
referidos no item (ii) acima; (iv) o exercício de quaisquer atividades relacionadas ou conexas, direta ou indiretamente, com o objeto social
incluindo a importação e exportação de materiais, equipamentos e veículos.
(17) MTH Houdster em Maritiem Transport B.V.
Constituída em 06 de setembro de 2012, integralmente pela CCR ESPAÑA, em Amsterdã, na Holanda, e tem como objeto social principal
adquirir, alienar, gravar com ônus, importar, exportar, realizar (financial) leasing, (sub) locar balsas e outras embarcações destinadas ao
transporte (regular) de passageiros, equipamentos e outras mercadorias sobre a água e, neste âmbito, firmar contratos de lease (operacional),
bem como constituir, participar de algum modo em, administrar e fiscalizar empresas e sociedades; (c) financiar empresas e sociedades, dentre
outros.
(18) Companhia do Metrô da Bahia
Concessionária responsável pela implantação de obras civis e sistemas, fornecimento de material rodante, operação, manutenção e
expansão do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, conforme decisão da Comissão Especial de Licitação objeto do Edital
nº 01/2013, promovida pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, de declarar
vencedora a proposta apresentada pela sua controlada Companhia de Participações em Concessões. Em 15 de outubro de 2013, assinou o
Contrato de Concessão, em regime de parceria público-privada, na modalidade de concessão patrocinada, dos serviços descritos acima,
pelo prazo de 30 (trinta) anos, que se iniciou a partir da data da assinatura do respectivo Contrato de Concessão.
(19) Concessionária de Rodovia Sul – Matogrossense S.A.
A Concessionária de Rodovia Sul – Matogrossense S.A. foi constituída integralmente pela Companhia de Participações em Concessões,
para prestação de serviço público de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de
capacidade de trecho da BR-163/MS, em Mato Grosso do Sul, com extensão de 847,2 quilômetros, conforme decisão da Comissão
responsável pela Licitação objeto do Edital nº 05/2013, promovida pela União, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, de declarar vencedora a proposta apresentada pela sua controlada Companhia de Participações em Concessões. Em 12 de março
de 2014, a Concessionária de Rodovia Sul – Matogrossense S.A. assinou o Contrato de Concessão dos serviços descritos acima, pelo
prazo de 30 (trinta) anos, que terá início a partir da transferência da responsabilidade sobre os ativos da rodovia, a ser formalizada por
meio da assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, prevista para ocorrer em 30 (trinta) dias a contar da publicação do
extrato do Contrato de Concessão no Diário Oficial da União.

Descrição das Controladas em Conjunto, direta e indiretamente:
(20) Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
Concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, totalizando 12,8 quilômetros. A
empresa iniciou as operações em junho/2010. O prazo do contrato de concessão vai até 21 de junho de 2040.
(21) Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A.
Por intermédio de suas controladas Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A. e Sociedade de Gestão de Meios de Pagamento Ltda.,
tem o objetivo de prestação de serviços de arrecadação automática de tarifas de pedágio e preços de serviços de estacionamentos.
(22) Concessionária ViaRio S.A.
Concessionária que tem como objeto a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção, monitoração, conservação e
realização de melhorias da Ligação Transolímpica, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos.
(23) Renovias Concessionária S.A.
Concessionária responsável pela administração de 345,6 quilômetros de extensão, ligando a cidade de Campinas, no Estado de São
Paulo, até o sul de Estado de Minas Gerais.Com distribuição de 220,5 quilômetros de pistas duplas e 125,1 quilômetros de pistas
simples, a malha viária faz interface com 15 municípios: Campinas, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Mogi Mirim, Mogi Guaçu,
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Estiva Gerbi, Aguaí, Casa Branca, Mococa, Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista, Águas da Prata, Vargem Grande do Sul,
Itobi e São José do Rio Pardo.
O contrato de concessão da Renovias foi assinado em abril de 1998 e o término previsto para suas operações, após o reequilíbrio da
equação econômico-financeira do Contrato de Concessão que sofreu impactos decorrentes de diversos fatores, dentre os quais tributos,
escalonamento do reajuste de 2003 e readequações dos cronogramas de investimentos, passou a ser 14 de junho de 2022. Em 2008, A CCR, por
meio da CPC, adquiriu 40% de ações representativas do capital social da Renovias.
(24) Controlar S.A.
A Controlar é uma empresa que foi constituída como uma sociedade de propósito específico, tendo como objeto a concessão para
implantação e execução do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
Em 2009, a CCR, por meio da CPC, adquiriu 45% de ações representativas do capital social da referida empresa (50% de ações
ordinárias). A Controlar encerrou a prestação do serviço de inspeção veicular em 31 de janeiro de 2014.
(25) Aeroporto Internacional de Quito, no Equador
O Aeroporto Internacional Mariscal Sucre (“AIMS”) está localizado em Quito e operou até o início das operações do Novo Aeroporto
Internacional de Quito (“NAIQ”), ocorrida em fevereiro de 2013. O período de concessão é valido por 30 anos, com término em 31 de
janeiro de 2041. Em 2012, a CCR adquiriu, indiretamente, por meio de suas controladas, 45,50% de participação acionária do referido
Aeroporto.

(26) Barcas S.A. – Transportes Marítimos
Por meio de licitação, o Governo do Estado do Rio de Janeiro privatizou a Companhia de Navegação do Estado do Rio de Janeiro
(CONERJ) e concedeu o direito de exploração do transporte aquaviário no Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, a Barcas
(denominação atual da CONERJ) é uma concessionária de serviço público estadual que detém, até 12 de fevereiro de 2023, a concessão
do direito de exploração das linhas regulares de transporte aquaviário de passageiros no Estado do Rio de Janeiro. Em 2012, a CCR, por
meio da CPC, adquiriu 80% de ações representativas do capital social da Barcas.
(27) Aeroporto Internacional de San Jose, em Costa Rica
O Aeroporto Internacional de San José (Aeropuerto Internacional Juan Santamaría) está localizado na província de Alajuela,
aproximadamente a 20 km do centro de San José. A concessão teve início em maio de 2001, com prazo de 25 anos até 2026. A gestão
atual do Aeroporto Internacional da San José, através da companhia Aeris Holding Costa Rica S.A., foi designada em julho de 2009. Em
2012, a CCR, indiretamente, por meio de suas controladas, adquiriu 48,75% de participação acionária do referido Aeroporto.
(28) Aeroporto Internacional de Curaçao (por meio da Companhia de Participações Aeroportuárias - CPA)
A CPA é uma sociedade integrante do projeto referente ao Hato International Airport, em Curaçao (“Projeto Curaçao”). Em 2012, a
CCR, indiretamente, por meio de suas controladas CPA, CCR España e CPC, adquiriu 40,8% de participação acionária do referido
Aeroporto. Em 2013, adquiriu percentual adicional, detendo indireta e atualmente, 79,80% de participação acionária do Aeroporto.
(29) Concessionária do VLT Carioca S.A.
Concessionária responsável, pelos serviços de fornecimentos e obras de implantação, operação e manutenção de sistema de transporte de
passageiros por meio de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), na região portuária e central da Cidade do Rio de Janeiro.
Em 14 de junho de 2013, assinou o Contrato de Concessão, em regime de parceria público-privada, na modalidade de concessão
patrocinada, dos serviços acima descritos, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos. A CCR detém, indiretamente, por meio da ACTUA
ASSESSORIA, 24,4375% de ações representativas do capital social da referida concessionária.
(30) Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A.
Empresa que tem como objeto específico a participação como acionista controladora da sociedade de propósito exclusivo (“Concessionária”)
responsável pela prestação de serviços para a ampliação, manutenção, exploração de infraestrutura aeroportuária do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves/Confins, localizado nos municípios de Confins e Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, e do respectivo complexo
aeroportuário, tal como definido no Contrato de Concessão objeto do Edital de Leilão nº 01/2013, a ser celebrado com a Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC (“Contrato de Concessão”). A CCR detém, por intermédio da CPC, 75% de ações representativas do capital social
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desta empresa.
(31) Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A.
A concessionária foi constituída pelas empresas: (i) Sociedade de Participação no Aeroporto Internacional de Confins S.A. (a qual por
sua vez é composta pelas empresas Companhia de Participações em Concessões, empresa pertencente ao Grupo CCR – 75,00%, Zurich
Airport International AG – 24,00% e Munich Airport International Beteiligungs GmbH – 1,00%), detentora de 51,00% de ações
representativas do capital social da Concessionária; e (ii) Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, detentora de
49,00% de ações representativas do capital social da Concessionária, para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, localizado nos municípios de Confins e de Lagoa Santa, Minas Gerais (“Concessão”), conforme decisão
da Comissão responsável pela Licitação objeto do Edital nº 01/2013, promovido pela União, por meio da Agência Nacional de Aviação
Civil - ANAC.Em 7 de abril de 2014, assinou o Contrato de Concessão dos serviços descritos acima, pelo prazo de 30 (trinta) anos, que
terá início a partir da data de cumprimento das condições suspensivas previstas no Contrato de Concessão.
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Data da operação

12/03/2014

Evento societário

Aquisição e alienação de ativos importantes

Descrição da operação

Concessão de trecho da BR-163/MS:Conforme divulgado ao mercado por meio de
Comunicado ao Mercado da CCR S.A. de 20 de dezembro de 2013, a Comissão
responsável pela Licitação objeto do Edital nº 05/2013, promovida pela União, por meio
da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, declarou vencedora, em
referida data, a proposta apresentada pela Companhia de Participações em
Concessões (“CPC”), sociedade controlada pela CCR S.A., referente à concessão para
a recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e
ampliação de capacidade de trecho da BR–163/MS, em Mato Grosso do Sul
(“Concessão”). De acordo com o Fato Relevante da CCR S.A. de 12 de março de 2014,
a Concessionária de Rodovia Sul – Matogrossense S.A., constituída integralmente pela
CPC, assinou o Contrato de Concessão (“Contrato”) dos serviços descritos acima. A
Concessão terá um prazo de 30 (trinta) anos, a qual terá início a partir da transferência
da responsabilidade sobre os ativos da rodovia, a ser formalizada por meio da
assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, prevista para ocorrer em
30 (trinta) dias a contar da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União.

Data da operação

23/08/2013

Evento societário

Outro

Descrição do evento societário Concessão Sist Metroviário Salvador, Lauro Freitas
"Outro"
Descrição da operação

Conforme divulgado ao mercado por meio de Fato Relevante da CCR S.A. de
23/08/2013, a Comissão Especial de Licitação objeto do Edital nº 01/2013, promovida
pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano SEDUR, declarou vencedora, em referida data, a proposta apresentada pela
Companhia de Participações em Concessões, sociedade controlada pela CCR S.A.,
para a execução do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, em regime de
parceria público privada e na modalidade de concessão patrocinada, com a implantação
de obras civis e sistemas, fornecimento de material rodante, operação, manutenção e
expansão (“Concessão”). Aguarda-se ainda a adjudicação da Concessão. A Concessão
terá um prazo de 30 (trinta) anos, que se iniciará a partir da data da assinatura do
respectivo Contrato de Concessão (“Contrato”), sendo que a operação parcial está
prevista para iniciar em até 9 (nove) meses a partir da assinatura do Contrato e a
operação plena após a conclusão das obras.

Data da operação

23/08/2013

Evento societário

Outro

Descrição do evento societário Concessão do Sistema Metroviário de Salvador
"Outro"
Descrição da operação

Conforme divulgado ao mercado por meio de Fato Relevante da CCR S.A. de 23 de
agosto de 2013, a Comissão Especial de Licitação objeto do Edital nº 01/2013,
promovida pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, declarou vencedora, em referida data, a proposta
apresentada pela Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), sociedade
controlada pela CCR S.A., para a execução do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro
de Freitas, em regime de parceria público privada e na modalidade de concessão
patrocinada, com a implantação de obras civis e sistemas, fornecimento de material
rodante, operação, manutenção e expansão (“Concessão”). De acordo com
Comunicado ao Mercado de 15 de outubro de 2013, a Companhia do Metrô de
Salvador, constituída integralmente pela CPC, assinou o Contrato de Concessão
(“Contrato”). A Concessão terá um prazo de 30 (trinta) anos, que se iniciou a partir da
data da assinatura do respectivo Contrato, sendo que a operação parcial está prevista
para iniciar em até 9 (nove) meses da referida assinatura e a operação plena após a
conclusão das obras.
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Data da operação

26/04/2013

Evento societário

Aquisição e alienação de ativos importantes

Descrição da operação

Concessão do VLT - Conforme divulgado ao mercado pela controladora CCR S.A., por
meio de Fato Relevante de 26/04/2013, foi divulgado o resultado da concorrência objeto
do Edital nº 01/2012, promovida pelo Município do Rio de Janeiro – Estado do Rio de
Janeiro, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil. A referida concorrência teve
como objetivo selecionar a proposta, em regime de parceria público-privada, na
modalidade de concessão patrocinada, para execução dos serviços, fornecimentos e
obras de implantação, operação e manutenção de sistema de transporte de passageiros
através de Veículo Leve sobre Trilhos (“VLT”), na região portuária e central do Rio de
Janeiro. Foi declarado vencedor o Consórcio VLT Carioca, formado pela Actua
Assessoria S.A., controlada da CCR (24,4375%), Investimentos e Participações em
Infraestrutura S.A. - Invepar (24,4375%), Odebrecht TransPort S.A. (24,4375%), Riopar
Participações S.A. (24,4375%), Benito Roggio Transporte S.A. (2,00%) e RATP do
Brasil Operações, Participações e Prestações de Serviços para Transporte Ltda.
(0,25%).

Data da operação

26/04/2013

Evento societário

Outro

Descrição do evento societário Concessão de Veículo Leve sobre Trilhos
"Outro"
Descrição da operação

Conforme divulgado ao mercado por meio de Fato Relevante de 26/04/2013 e
Comunicado ao Mercado de 26/04/2013, foi comunicado que a Comissão Especial de
Licitação da concorrência objeto do Edital nº 01/2012, promovida pelo Município do Rio
de Janeiro – Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil,
divulgou o resultado do certame, relativo à contratação, em regime de parceria públicoprivada, na modalidade de concessão patrocinada, dos serviços, fornecimentos e obras
de implantação, operação e manutenção de sistema de transporte de passageiros
através de Veículo Leve sobre Trilhos, na região portuária e central do Rio de Janeiro. A
concessão tem um prazo de 25 anos, iniciado a partir da emissão da Ordem de Início.
A referida Comissão declarou o Consórcio VLT CARIOCA, formado pela ACTUA
ASSESSORIA S.A., controlada da CCR (24,4375%), Investimentos e Participações em
Infraestrutura S.A. - Invepar (24,4375%) e Odebrecht TransPort S.A. (24,4375%),
RIOPAR Participações S.A. (24,4375%), Benito Roggio Transporte S.A. (2,00%) e
RATP do Brasil Operações, Participações e Prestações de Serviços para Transporte
Ltda. (0,25%), vencedor da CONCORRÊNCIA, tornando-se o resultado público após a
divulgação da respectiva ata da sessão de abertura do envelope contendo a proposta
econômica. No dia 13 de maio de 2013, ocorreu a homologação e adjudicação do
resultado da licitação na modalidade de concorrência pública nº 001/2012. Conforme
divulgado em Comunicado ao Mercado de 14/06/2013, a assinatura do Contrato de
Concessão realizou-se em 14/06/2012.

Data da operação

21/03/2013

Evento societário

Aquisição e alienação de ativos importantes
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Descrição da operação

Conforme divulgado ao mercado por meio de Fato Relevante de 21/03/2013 e
Comunicados ao Mercado de 21/03/2013 e 12/06/2013, sua controlada CCR España –
Concesiones y Participaciones S.L. celebrou em 21/03/2013 um Contrato de Compra e
Venda de Ações, regido sob a lei de Nova Iorque, Estados Unidos da América, com
Janssen de Jong Caribbean Airport Constructors N.V., para a aquisição, de 39,00%
(trinta e nove por cento) do capital social da Curaçao Airport Investments N.V.,
detentora de 100% (cem por cento) do capital da Curaçao Airport Partners N.V.,
concessionária do HATO International Airport, aeroporto internacional de Curaçao e de
100% (cem por cento) do capital da Curaçao Airport Real Estate Enterprises N.V.,
sociedade holding. Conforme informado em 12/06/2013, quando da conclusão
financeira da operação, o valor total da aquisição foi de US$15.781.000,00 (quinze
milhões, setecentos e oitenta e um mil dólares norte-americanos). A JANSSEN DE
JONG permanece detendo, diretamente, 10,00% (dez por cento) do capital social da
Curaçao Airport Investment N.V. (“CAI”). Com a conclusão da aquisição, a CCR
ESPAÑA passou a deter, diretamente e indiretamente, 79,80% (setenta e nove vírgula
oitenta por cento) das ações representativas do capital social da CAI.

Data da operação

22/10/2012

Evento societário

Aquisição e alienação de ativos importantes

Descrição da operação

Aeroportos
22 de outubro de 2012, foi concluída a aquisição de 80,00% (oitenta por cento) das
ações representativas do capital social da Companhia de Participações Aeroportuárias
(“CPA”) (denominação atual da A-Port S.A.), conforme contratado no Instrumento
Particular de Compra e Venda de Ações e outras Avenças, celebrados em 18 de julho
de 2012 entre a CCR ESPAÑA e CCII, tendo a CCR como interveniente-garantidora.
A CPA é uma sociedade integrante do projeto referente ao Hato International Airport,
em Curaçao (“Projeto Curaçao”). Em decorrência da referida aquisição, a CCR ESPAÑA
passa a deter indiretamente 40,8% (quarenta vírgula oito por cento) do capital social da
concessionária do Projeto Curaçao.
As assinaturas do contrato descrito acima foram aprovadas pelo Conselho de
Administração da CCR na mesma data das assinaturas e realizadas em consonância
com a decisão dos acionistas presentes à Assembleia Geral Extraordinária da CCR
realizada em 16 de janeiro de 2012, quanto à aquisição de participações acionárias,
diretas ou indiretas de 2 (dois) de seus Grupos Controladores: participação acionária do
Grupo Andrade Gutierrez nos projetos referentes ao Aeroporto Internacional de Quito,
no Equador e de San Jose, na Costa Rica e participação acionária do Grupo Camargo
Corrêa, no projeto referente ao Aeroporto Internacional de Curaçao.
O investimento do Grupo CCR na aquisição foi de US$24.500.000,00 (vinte e quatro
milhões e quinhentos mil dólares americanos), que incluiu a aquisição de 80,00%
(oitenta por cento) das ações representativas do capital social da CPA e de um crédito
deitod pela CCII perante a CPA no valor de R$ 1.386.226,89 (um milhão, trezentos e
oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos).

Data da operação

10/09/2012

Evento societário

Alienação e aquisição de controle societário

PÁGINA: 75 de 231

Formulário de Referência - 2014 - RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.

Versão : 6

8.3 - Operações de reestruturação
Descrição da operação

Aeroportos
Em 02 de abril de 2012, CPC e CCR ESPAÑA (ambas controladas da CCR) e a CCR
assinaram, na condição de compradoras e interveniente-garantidora, respectivamente,
os Instrumentos Particulares de Compra e Venda de Ações e outras Avenças, com a
AG Concessões, para a aquisição, pela CPC e pela CCR ESPAÑA, da totalidade da
participação societária detida pela AG Concessões, direta ou indiretamente, no projeto
referente ao Aeroporto Internacional de San Jose, na Costa Rica. A conclusão
financeira desta operação ocorreu em 10 de setembro de 2012.
A assinatura dos contratos descritos acima foi aprovada pelo Conselho de
Administração da CCR na mesma data da assinatura destes e realizada em
consonância com a decisão dos acionistas presentes à Assembléia Geral Extraordinária
da CCR realizada em 16 de janeiro de 2012, quanto à aquisição de participações
acionárias, diretas ou indiretas de 2 (dois) de seus Grupos Controladores: participação
acionária do Grupo Andrade Gutierrez nos projetos referentes ao Aeroporto
Internacional de Quito, no Equador e de San Jose, na Costa Rica e participação
acionária do Grupo Camargo Corrêa, no projeto referente ao Aeroporto Internacional de
Curaçao.
O investimento do Grupo CCR na aquisição foi de US$ 50,000,000.00 (cinquenta
milhões de dólares americanos) correspondentes, em moeda corrente nacional, a R$
101.695.943,30 (cento e um milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, novecentos e
quarenta e três reais e trinta centavos) (valores convertidos de acordo com o contrato).

Data da operação

02/07/2012

Evento societário

Aquisição e alienação de ativos importantes

Descrição da operação

Barcas S.A. – Transportes Marítimos
Conforme divulgado ao mercado por meio de Fato Relevante de 04/04/2012 e
Comunicados ao Mercado de 04/04/2012 e 02/07/2012, foram finalizadas as etapas
previstas no Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças, celebrado em
04/04/2012 pela Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), controlada da
CCR, com (i) Auto Viação 1001 Ltda. e Rodomar Participações Ltda. (“Vendedoras”),
acionistas da Barcas S.A. – Transportes Marítimo (“Barcas”); (ii) JCA Holding
Participações Ltda., garantidora das obrigações das Vendedoras; e (iii) BARCAS, ATP –
Around the Pier Administração e Participações Ltda., SPTA Holding em Transporte
Aquaviário Ltda., Amaury de Andrade e RJ Administração e Participações S.A., como
intervenientes anuentes, passando a CPC a deter 80,00% (oitenta por cento) das ações
representativas do capital social da Barcas.

Data da operação

25/05/2012

Evento societário

Alienação e aquisição de controle societário
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Descrição da operação

Aeroportos
Em 26 de março de 2012, a CPC e a CCR assinaram, na condição de compradora e
interveniente-garantidora, respectivamente, o Instrumento Particular de Compra e
Venda de Ações e outras Avenças, com a Andrade Concessões, para a aquisição, pela
CPC, da totalidade da participação societária detida pela AG Concessões, direta ou
indiretamente, no projeto referente ao Aeroporto Internacional de Quito, no Equador.
A assinatura do contrato descrito acima foi aprovada pelo Conselho de Administração
da CCR na mesma data da assinatura deste e realizada em consonância com a decisão
dos acionistas presentes à Assembléia Geral Extraordinária realizada em 16 de janeiro
de 2012, quanto à aquisição de participações acionárias, diretas ou indiretas de 2 (dois)
de seus Grupos Controladores: participação acionária do Grupo Andrade Gutierrez nos
projetos referentes ao Aeroporto Internacional de Quito, no Equador e de San Jose, na
Costa Rica e participação acionária do Grupo Camargo Corrêa, no projeto referente ao
Aeroporto Internacional de Curaçao.
O investimento do Grupo CCR na aquisição foi de US$ 140,000,000.00 (cento e
quarenta milhões de dólares americanos) correspondentes, em moeda corrente
nacional, a R$285.236.000,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões, duzentos e trinta e
seis mil reais) (valores convertidos de acordo com o contrato).

Data da operação

19/04/2012

Evento societário

Outro

Descrição do evento societário Concessão da Ligação Transolímpica
"Outro"
Descrição da operação

Conforme divulgado ao mercado por meio de Fato Relevante de 19/04/2012 e
Comunicados ao Mercado de 19/04/2012 e 26/04/2012, em 19/04/2012 foi divulgado o
resultado do Edital de Concessão nº CC-44/2011, promovida pela Prefeitura do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Obras. A
referida concorrência teve como objetivo selecionar a proposta mais vantajosa de
concessão de outorga dos serviços de implantação, operação, manutenção,
monitoração, conservação e realização de melhorias da Ligação Transolímpica. Foi
declarado vencedor o Consórcio Rio Olímpico, formado pela CCR (33,33%),
Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – Invepar (33,34%) e Odebrecht
TransPort Participações S.A. (33,33%) ao oferecer o maior valor a título outorga, no
montante de R$57.970.000,00. A assinatura do Contrato de Concessão realizou-se em
26/04/2012.

Data da operação

25/11/2011

Evento societário

Outro

Descrição do evento societário Desdobramento de Ações
"Outro"
Descrição da operação

Em 25/11/2011, foi aprovado a realização do desdobramento da totalidade das Ações
Ordinárias de emissão da CCR, na proporção de 1:4 (um para quatro), bem como
refletir tal desdobramento no capital autorizado, de modo que: (i.a) Na referida data,
cada Ação Ordinária foi desdobrada em 4 (quatro) Ações Ordinárias, sem modificação
do valor do capital social, sendo que o capital social da CCR passou a ser dividido em
1.765.587.200 (um bilhão, setecentos e sessenta e cinco milhões, quinhentas e oitenta
e sete mil e duzentas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
(i.b) O capital autorizado da CCR foi alterado, refletindo o desdobramento de ações, e
passou a ser de 1.920.000.000 (um bilhão, novecentos e vinte milhões) de ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. As ações decorrentes de tal
desdobramento possuem os mesmos direitos e vantagens integrais das ações
atualmente existentes e passaram a ser negociadas ex direito decorrente do
desdobramento a partir de 28 de novembro de 2011, sendo que o crédito das ações
decorrentes deste desdobramento ocorreu no dia 1º de dezembro de 2011 na entidade
custodiante de ações de emissão da CCR.
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8.4.

Outras informações que a Companhia julga relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores.
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9.1 Outros bens relevantes, ativo não circulante
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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9.
9.2.

ATIVOS RELEVANTES
Outras informações que a Companhia julga relevantes

A Companhia julga que não há informações relevantes sobre este item.
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10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

10.1.

Os diretores devem comentar sobre:
A respeito do item 10.1, seguem comentários de nossos Diretores em relação à(o)(s):

a.

Condições financeiras e patrimoniais gerais

A Companhia é responsável pelo sistema Rodonorte, que é a ligação da capital com o interior do Estado Paraná, e tem as cidades de
Campo Largo, Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, Ortigueira Califórnia, Marilândia do Sul e Apucarana como os principais municípios
atendidos pela concessão.
Ainda, quase a totalidade da nossa receita advém da cobrança de pedágios no sistema Rodonorte. Outras fontes de receita, menos
relevantes, são provenientes de publicidade, tarifas de liberação de cargas especiais e de projetos de liberação de acessos, além da
exploração da faixa de domínio.
Os fatores que influenciam a nossa receita operacional bruta são o volume e classes de veículos pedagiados bem como as tarifas de
pedágio, que são reajustadas [anualmente] conforme o “Contrato de Concessão com o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado
do Paraná – DER/PR”, celebrado em decorrência da Concorrência Internacional nº 005/96 – DER/PR, em 27 de novembro de 1997.
A diretoria informe que a Receita Operacional Bruta foi conforme quadro abaixo:

O reajuste das nossas tarifas é anual, com base nas fórmulas paramétricas de reajuste estipulados no Contrato de Concessão, no dia 1º de
dezembro de cada ano. Essa fórmula é composta por seis índices apurados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV: (i) Índice de
Terraplenagem para Obras Rodoviária; (ii) Índice de Pavimentação para Obras Rodoviárias; (iii) Índice de Obras de Arte para Obras
Rodoviárias; (iv) Índice Nacional do Custo da Construção – INCC; (v) Índice de Serviços de Consultoria para Obras Rodoviárias; (vi)
Índice Geral de Preços ao Consumidor – IGP-M. Em 2013, o reajuste aplicado foi de 5,72%.
A Diretoria da Companhia entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar o seu
plano de negócio e cumprir as suas obrigações de curto e médio prazo, tendo em vista a sua forte geração de caixa e capacidade de se
financiar, caso haja necessidade.

b.

Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas

Entendemos que a atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela relação dívida líquida sobre patrimônio líquido apresenta
hoje níveis conservadores de alavancagem.
A Diretoria informa sobre o patrimônio líquido, o individamento liquido e o índice da dívida liquida:

As variações entre tais anos é explicada pela 3ª emissão de Debentures em 25/10/2013 no valor de R$ 120.000 milhões e pela liquidação
do empréstimo realizado em 14 de novembro de 2013, em moeda estrangeira (dólar americano), através da resolução 4131 do BACEN,
com o Bank of America National Association, no montante de US$ 45.819 mil, equivalente a R$ 80.000 milhões.
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Na medida em que surgir necessidade de investimentos no desenvolvimento de nossas reservas e no aumento do nosso portfólio,
analisaremos a possibilidade de aumentar a alavancagem da companhia por meio da emissão de novas dívidas, sempre que as mesmas se
apresentarem eficientes em termos estruturais e de custo.
Com relação à possibilidade de resgate de ações ou quotas, não existe no curto prazo previsão para realização de tal evento.

c.

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Considerando o perfil de nosso endividamento, o nosso fluxo de caixa e nossa posição de liquidez, acreditamos que temos liquidez e
recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora
nós não possamos garantir que tal situação permanecerá igual. Caso entendamos necessário contrair empréstimos para financiar nossos
investimentos e aquisições, acreditamos ter capacidade para contratá-los atualmente.

d.

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizada

Captamos recursos por meio de contratos financeiros, quando necessário, os quais são empregados no financiamento de nossas
necessidades de capital de giro e investimentos de curto e longo prazo, bem como na manutenção de nossas disponibilidades de caixa em
nível que acreditamos apropriados para o desempenho de nossas atividades.
Contratamos empréstimos junto a bancos comercias e bancos de fomento. Sempre buscamos manter um nível reduzido de exposição a
riscos das taxas de juros e de câmbio.
Nosso endividamento era composto da seguinte forma nos períodos abaixo identificados:

A Companhia não apresenta investimentos relevantes em ativos não circulantes, não havendo necessidade de capital de giro para tal
finalidade.
Para mais informações sobre as fontes de financiamento para capital de giro utilizadas verificar o item 10.1 (f) a seguir.
e.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para
cobertura de deficiências de liquidez
Nossa capacidade de geração de caixa nos permitiu financiar nosso capital de giro e nossas atividades, sendo que não apresentamos
deficiências de liquidez na data deste Formulário de Referência.
[Como mencionado no item “d” acima, a Diretoria informa que a principal fonte de financiamento para capital de giro é a geração
operacional de caixa. Os diretores acreditam que esta geração de caixa será suficiente para arcar com as obrigações de capital de giro.
Em caso de descasamento das disponibilidades com as obrigações vincendas no curto prazo, os diretores acreditam que a Companhia
tem acesso a linhas de crédito nos principais bancos comerciais de primeira linha.
Com relação a investimentos em ativos não-circulante, caso haja deficiência de liquidez, a Diretoria informa que a Companhia pretende
utilizar linhas de financiamento disponibilizadas pelo BNDES bem como realizar novas emissões de debêntures.
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f.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis financeiros
Instituições financeiras
Em moeda nacional
Alfa S.A. (Arrend. Mercantil)
1. Diversos (Finame)
1. Alfa S.A. (Finame)

Taxas contratuais

Vencimento final

2013

CDI + 1,5% a.a.
TJLP + 1% a 4,3% a.a
5,5% a 7,70% a.a.

Setembro de 2013
Outubro de 2014
Junho de 2017

368
204

406 (b)
1.055 (b)
263 (b)

572

1.724

Subtotal em moeda nacional
Em moeda estrangeira
2. Merrill Lynch

US$ + LIBOR + 1,5% a.a.

Subtotal em moeda e strangeira

a)

Novembro de 2013

-

2012

94.132 (a)

-

94.132

Total geral

572

95.856

Circulante
Empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantil financeiro

427

95.285

Não Circulante
Empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantil financeiro

145

571

Por entender ser informação mais relevante, dado que as operações estão integralmente protegidas por contratos de swap, a
Companhia decidiu mensurar estas operações ao valor justo através do resultado (vide nota explicativa n° 22 para maiores
detalhes).

Garantias:
a) Bens financiados.
b) Não existem garantias.
Cronograma de desembolsos (não circulante)
2013
2015
2016
2017

58
58
29
145

1.

Contratados ao longo dos anos de 2007 a 2011, com taxas remuneratórias entre 1% a.a. e 4,3% a.a. mais TJLP, no valor nominal
total de R$ 2.233, destinam-se substancialmente à compra de caminhões, guinchos, plataformas de auto socorro, cesta aérea,
ambulância e equipamentos de demarcação viária.
Em 2012, foram contratados novos financiamentos, com taxas remuneratórias fixas entre 5,50% a.a. e 7,70% a.a., no valor nominal
total de R$ 263, destinam-se substancialmente à compra de caminhões e guinchos.

2.

Em 10 de novembro de 2011, foi contratado financiamento em moeda estrangeira (dólar americano), através da resolução 4131 do
BACEN, com o Bank of America National Association, no montante de US$ 45.819 mil, equivalente a R$ 80.000, com
vencimento final em 14 de novembro de 2013, sendo o pagamento de juros semestral e pagamento de principal no final da
operação.
Na mesma data, foi firmado contrato de swap, trocando 100% da variação cambial, dos juros e o IR sobre remessa ao exterior por
101% do CDI.
Em 14 de novembro de 2013 foi liquidado o financiamento em moeda estrangeira, através da resolução 4131 do Banco Central do
Brasil (BACEN), no montante de USD 45.819 mil.

PÁGINA: 83 de 231

Formulário de Referência - 2014 - RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.

Versão : 6

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Debêntures
Taxas
contratuais

Série

Taxa efetiva do
custo de transação
(% a.a)

1. 2a Emissão - Série única 115,50% do CDI
2. 3a Emissão - Série única 106,40% do CDI

0,2025% (b)
0,1353% (b)

Custo de
transação
incorridos

Saldos dos
custos a
apropriar

Vencimento final

2013

1.645
145

269
151

Novembro de 2015
Novembro de 2015

115.445
121.440
236.885

2012
172.444 (a)
- (a)
172.444

Circulante
Debêntures
Custos de transação

Não Circulante
Debêntures
Custos de transação

60.205

58.760

(192)

(307)

60.013

58.453

177.100
(228)

114.260
(269)

176.872

113.991

(a)

Não existem garantias.

(b)

O custo efetivo destas transações refere-se aos custos de transação incorridos na emissão dos títulos e não considera taxas pósfixadas, uma vez que na data de cada transação não são conhecidas as futuras taxas de CDI aplicáveis. Estas taxas somente serão
conhecidas com a fluência do prazo de cada transação.

Cronograma de desembolsos (não circulante)

2013
2015

1

177.100

Em 15 de abril de 2010, foram emitidas 200.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada,
através de distribuição pública com esforços restritos, de série única, com valor nominal total de R$ 200.000,00, as quais
foram subscritas e integralizadas em 11 de maio de 2010.
Os juros estão sendo pagos em parcelas semestrais entre 15 de novembro de 2011 e 15 de novembro de 2015 e a
amortização do principal, em parcelas semestrais entre 15 de novembro de 2012 e de 2015, podendo ser totalmente
resgatadas a qualquer momento, a critério da emissora, com pagamento de prêmio definido na escritura.
Os principais critérios para o estabelecimento de vencimento antecipado são:

Distribuir dividendos ou juros sobre o capital próprio, exceto se as demonstrações financeiras auditadas do ano fiscal anterior
ou revisadas do primeiro semestre de cada ano, apresentarem, no mínimo, os seguintes índices:
•
•
•
•
2

Índice de cobertura do serviço da dívida maior ou igual a 1,3;
Dívida líquida/EBITDA menor ou igual a 3,0;
(Dívida Líquida + Mútuos contraídos com os controladores diretos ou indiretos e/ou afiliadas) / EBITDA menor ou
igual a 4,0.
Contrair ou manter qualquer dívida, sem o consentimento dos financiadores, exceto as definidas na escritura.
Em 11 de novembro de 2013, foi emitida a 3ª Emissão de debêntures simples, no valor de R$ 120.000, junto ao Banco
ItaúBBA, com remuneração correspondente à variação acumulada de 106,40% do CDI.Sendo a pagamento de juros
semestral e o principal em 11 de novembro de 2015, no final da operação.
As debêntures poderão ser facultativamente resgatadas, totalmente e/ou amortizadas parcialmente, a qualquer momento,
a critério da emissora, sem prêmio.
Os principais critérios para o vencimento antecipado são:
- Redução do capital social da Emissora seja de forma individual ou por reduções agregadas, em um montante superior a
R$ 100.000 sem que haja anuência prévia de ao menos 2/3 (dois terços) dos titulares das Debêntures, manifestada em
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Assembléia especialmente convocada para este fim;
- Distribuição de dividendos, pela Emissora, em valor superior ao mínimo legal, caso a relação Divida Líquida /
EBITDA seja superior a 4 (quatro) vezes.
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10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

10.2 Os diretores devem comentar sobre:
A respeito do item 10.2, seguem comentários de nossos Diretores em relação à(o)(s):
a.

Resultados das operações da Companhia.

i.

Descrição de quaisquer componentes importantes de receita

Quase a totalidade das receitas da CCR Rodonorte advém da cobrança de pedágios. Outras fontes de menor relevância incluem
publicidade, tarifas de liberação de cargas especiais e de projetos de liberação de acessos, além da exploração da faixa de domínio. Os
principais fatores que influenciam a nossa receita operacional bruta são o número e classes de veículos pedagiados e as tarifas de pedágio
que são reajustados anualmente com base na inflação.
ii.

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

A Diretoria informa que os principais fatores que afetam o resultado operacional da Companhia são o número e classes de veículos
pedagiados, isto é, veículos comerciais e passeio, impactada sensivelmente pela situação econômica regional e nacional.
O “efeito calendário” também pode influenciar nossas receitas de pedágio, pois reflete o efeito da quantidade de dias úteis e/ou feriados
em um determinado período de tempo com seu consequente reflexo no número de Veículos Equivalente no tráfego consolidado da nossa
Companhia.

Receita bruta operacional(R$ mil)
Receita de pedágio
Receita acessórias
Receita de construção
Receita bruta operacional total

2013
593.957
10.630
44.925
649.512

2012
524.581
10.712
22.847
558.140

Var%
13,2%
-0,8%
96,6%
16,4%

Receita Operacional
Em um ano de plantio ampliado e clima praticamente perfeito, a produção nacional de grãos deu um salto de quase 20 milhôes de
toneladas, consolidando um novo recorde na safra 2012/2013
A receita operacional bruta atingiu R$ 649.512 mil em 2013 comparado com R$ 558.140 mil em 2012 obteve um crescimento de
16,40%. O incremento das receitas de pedágio é conseqüência do tráfego que, medido em termos de veículos equivalentes, teve aumento
de 8%, e pelo aumento da tarifa de pedágio pelo reajuste de 5,72% a partir de dezembro de 2013.
Em um ano de plantio ampliado e clima praticamente perfeito, a produção nacional de grãos deu um salto de quase 20 milhôes de
toneladas, consolidando um novo recorde na safra 2012/2013.
O agronegócio está atrelado aos resultados da Rodonorte, é o carro chefe dos setores econômicos da região de abrangência das rodovias
administradas pela concessionária e sua cadeia produtiva, principal atividade geradora de tráfego em nossas rodovias. Os Portos de
Paranaguá e São Francisco do Sul bateram recordes na movimentação e exportação em volume de grãos, nossas rodovias são o elo de
ligação entre o agricultor e os navios e, portanto, em 2013 a CCR RodoNorte continuou contribuindo para o desenvolvimento econômico
brasileiro.
No tráfego de passeio, as retomadas no crescimento da economia aliadas ao bom momento do agronegócio impulsionaram o crescimento
da categoria.
Receita de construção
Conforme Interpretação Técnica ICPC 01 (RI), a Companhia reconhece a receita e o custo de construção, de acordo com o CPC 17 –
Contratos de Concessão. Receita e o custo de construção são iguais, não incorrendo lucro sobre este item.
O ano de 2013 apresentou um aumento da receita de construção devido ao incremento das obras de duplicação da BR 277, região de
Campo Largo, conforme cronograma de investimentos aprovados pelo Poder Concedente.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

Os diretores devem comentar sobre:
10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar
nas demonstrações financeiras da Companhia e em seus resultados.
A respeito do item 10.3, seguem comentários de nossos Diretores em relação à(o)(s):
a.

Introdução ou alienação de segmento operacional

Até a data de publicação deste Formulário de Referência, a Companhia não efetuou quaisquer operações de introdução ou alienação de
segmento operacional nos seus três últimos exercícios sociais.
b.

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Até a data de publicação deste Formulário de Referência, a Companhia não efetuou quaisquer operações de constituição, aquisição ou
alienação de participação societária nos seus três últimos exercícios sociais.
c.

Eventos ou operações não usuais

Até a data de publicação deste Formulário de Referência, a Companhia não realizou qualquer operação não usual no que tenha
impactado seus resultados operacionais nos seus três últimos exercícios sociais.
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auditor

10.4. Os diretores devem comentar sobre:

10.4. Em atenção ao item 10.4 do Formulário de Referência – Instrução Normativa CVM 480/09, seguem os comentários dos
Diretores da Companhia:
A respeito do item 10.4, seguem comentários de nossos Diretores em relação à(o)(s):
a) Mudanças significativas nas práticas contábeis
A Diretoria informa que em 2013, não houve mudança nas práticas contábeis adotadas pela Companhia, sendo que todas as políticas e
práticas contábeis vêm sendo aplicadas consistentemente para todos os períodos apresentados nas demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2013, 2012 e 2011.
b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
A Diretoria informa que, como mencionado no item “a”, acima, não houve alteração de políticas e práticas contábeis em 2013.
c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
A Diretoria informa que:
No exercício social de 2013, houve uma ênfase no relatório dos auditores independentes, a qual está reproduzida em sua íntegra, a
seguir:
“Conforme descrito na nota explicativa n° 1.b, a Companhia é parte em diversas ações judiciais movidas pelo Governo do Estado do
Paraná referentes ao processo de encampação, desapropriação e reajustes de tarifas de pedágio. As demonstrações financeiras foram
preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia e não incluem quaisquer ajustes, que seriam necessários
em caso de resolução desfavorável. Nossa opinião não está ressalvada em virtude desse assunto.”
No exercício social de 2012, houve uma ênfase no relatório dos auditores independentes, a qual está reproduzida em sua íntegra, a
seguir:
“Conforme descrito na nota explicativa n° 3, a Companhia é parte em diversas ações judiciais movidas pelo Governo do Estado do
Paraná referentes ao processo de encampação, desapropriação e reajustes de tarifas de pedágio. As demonstrações financeiras foram
preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia e não incluem quaisquer ajustes, que seriam necessários
em caso de resolução desfavorável. Nossa opinião não está ressalvada em virtude desse assunto.”
No exercício social de 2011, houve uma ênfase no relatório dos auditores independentes, a qual está reproduzida em sua íntegra, a
seguir:
“Conforme descrito na nota explicativa n° 1, a Companhia é parte em diversas ações judiciais movidas pelo Governo do Estado do
Paraná referentes ao processo de encampação, desapropriação e reajustes de tarifas de pedágio. As demonstrações financeiras foram
preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia e não incluem quaisquer ajustes, que seriam necessários
na resolução desta incerteza.”
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10.5 Políticas contábeis críticas
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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10.6 - Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras - Grau de
eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor

10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

Os diretores devem comentar sobre:
10.6.
Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, os
diretores devem comentar:

A respeito do item 10.6, seguem comentários de nossos Diretores em relação à(o)(s):

Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las
Acreditamos que o grau de eficiência dos controles internos adotados para assegurar a elaboração das demonstrações financeiras é
satisfatório. A companhia está atenta às novas tecnologias e investe em seus controles a fim de aprimorá-los cada vez mais.
Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente
O relatório dos auditores independentes, em relação aos controles internos adotados pela Companhia, no que se refere às demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 dispõe o seguinte:
Nossos auditores independentes (Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes– “DELOITTE”) apontaram-nos sugestões de
melhorias aos controles internos adotados pela Companhia, como resultado de seus exames de auditoria, destacando que tais
apontamentos não implicam em qualquer irregularidade em nossos controles internos que representem uma falha significativa.
Nesse sentido, a Diretoria da Companhia entende que o relatório dos auditores independentes, para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2013, não identificou deficiências significativas sobre o ambiente de controles internos que pudessem afetar a confiabilidade e o
parecer sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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10.7 Destinação de recursos de ofertas públicas
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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10.8.
Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia,
indicando:
a.

Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (offbalance sheet items), tais como:
i.

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

ii.

carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos
passivos

iii.

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

iv.

contratos de construção não terminada

v.

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não há informações que não estejam no Balanço Patrimonial da Companhia.
b.

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.
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10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

Os diretores devem comentar sobre:
10.9.
Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.8 os diretores devem
comentar:
A respeito do item 10.9, seguem comentários de nossos Diretores em relação à(o)(s):
a.

Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou
outros itens das demonstrações financeiras da Companhia

Não há itens relevantes não evidenciados nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia.
b.

Natureza e o propósito da operação

Não há itens relevantes não evidenciados nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia.
c.

Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em decorrência da operação

Não há itens relevantes não evidenciados nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia.
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10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

Os diretores devem comentar sobre:
10.10. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios da Companhia, explorando
especificamente os seguintes tópicos:
A respeito do item 10.10, seguem comentários de nossos Diretores em relação à(o)(s):
a.

Investimentos, incluindo:
i.

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Desde o início da concessão, de 1998 até 2013, importantes investimentos foram realizados através do contrato de concessão; a CCR
Rodonorte concluiu o programa de reconstrução das rodovias, contemplando a restauração de todo o sistema rodoviário que integra o
Lote - 732 quilômetros equivalentes/pista com duas faixas; o reforço e alargamento de 52 obras de arte especiais (pontes e viadutos).
Foram ainda duplicados 51,6 quilômetros de rodovias e implantadas 12 passarelas, 3 quilômetros de vias marginais, 86 quilômetros de
terceiras faixas e 256 quilômetros de novos acostamentos. No que tange as edificações operacionais foram construídos 6 postos de
pesagem, 7 bases operacionais de atendimento (base SOS Usuário), 3 novos postos da polícia rodoviária e 2 centros de apoio ao usuário.
Em 2013, em continuidade ao programa de manutenção rodoviário, foram realizadas intervenções em 34,04 km de rodovias, sendo que
destes, 19,32 quilômetros foram concluídos, com a recomposição das condições do pavimento e da sinalização, proporcionando mais
conforto e segurança aos usuários. Nesse programa, foram efetuadas ainda a manutenção de 02 obras de arte especiais, além da
conformação de taludes e revitalização de sistemas de drenagem.
Em 2014, outra importante obra será concluída, a duplicação da rodovia BR 277, perfazendo 10,88 quilômetros de novas faixas, sendo:
2,18 quilômetros de variante, que ligará a pista sul (sentido Curitiba) à pista norte, e 8,70 quilômetros da duplicação paralela a pista
norte; além da adequação de 2 viadutos existentes e a implantação de 2 trincheiras, 1 viaduto e 1 ponte. Esta obra iniciou em 2012 e teve
7,60 km entregues ao tráfego em 2013.
Ainda em 2014, iniciou a implantação da melhoria viária na interseção entre as rodovias PR151 e a PR 092.
Para os próximos anos, estão previstos investimentos em ampliação da capacidade, sendo que até o final da concessão (2021), deverão
ser realizadas obras de duplicação, dentre as quais se destacada o segmento da rodovia BR 376 compreendido entre o entroncamento da
rodovia BR 369 (Apucarana) com a rodovia BR 373 (Ponta Grossa) e a implantação do contorno leste de Apucarana, contemplando 15
quilômetros de novas vias. Atualmente, atendendo às determinações deste Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PR, a
Concessionária deu início às obras de duplicação da rodovia BR 376, em um primeiro segmento de 11 km de intervenções. Para essa
mesma rodovia, estão em fase de análise pelo DER/PR os projetos executivos de 20,6 km de duplicação e em fase de elaboração os
projetos executivos de outros 25 km de duplicação.
Além das referidas obras, a Rodonorte realiza um programa regular de manutenção, a fim de preservar a estrutura das rodovias sob sua
administração e evitar danos que acabariam por onerar o usuário. As obras de manutenção compreendem o conjunto de todas as
intervenções físicas que devem ser realizadas, com caráter periódico, de forma a recompor ou mesmo aprimorar as condições da
sinalização e da pavimentação das rodovias.
Também, há os serviços de conservação, que contemplam a limpeza das pistas e acostamentos, reparos superficiais do pavimento, roçada
e capina do canteiro central e faixa de domínio, preservação das obras de arte especiais (pontes e viadutos) e dos dispositivos de
segurança (defensas e barreiras de concerto). Além dos serviços de lavagem e reposição da sinalização vertical (placas) e horizontal
(faixas), o cuidado e a recomposição dos terraplenos e estruturas de contenção e dos sistemas de drenagem e obras de arte correntes.
Também são preservados os sistemas de iluminação e edificações de apoio.
Todas as obras e os serviços são definidos em conjunto com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e estabelecidos em um
programa de investimentos com prazos de execução.
O próprio DER fiscaliza o cumprimento do programa para garantir que a concessionária realize as obras predefinidas e mantenha o
padrão de qualidade no atendimento aos usuários.
i. fontes de financiamento dos investimentos
A Diretoria informa que a fonte de financiamentos dos investimentos é a geração de caixa operacional da Companhia.
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ii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
A Diretoria informa que este item não se aplica, pois não foram realizados desinvestimentos pela Companhia.

b.
Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar
materialmente a capacidade produtiva da Companhia
A Diretoria informa que este item não se aplica, pois não foram realizadas aquisições de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos
que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

c.

Novos produtos e serviços, indicando:
i.

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

ii.

montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

iii.

projetos em desenvolvimento já divulgados

iv.

montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

A Diretoria informa que este item não se aplica, pois não há novos produtos ou serviços.
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10.11. Comentários sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham
sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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11.

PROJEÇÕES

11.1 - Projeções divulgadas e premissas
a) objeto da projeção
Demonstrar os objetivos da potencial geração de caixa medida pelo indicador LAJIDA - lucro antes dos juros, taxas, depreciação e
amortização.(também referido como EBITDA – earnings before interests, taxes, depreciation and amortization).
Disposições gerais sobre projeções
Algumas declarações e estimativas contidas neste item 11 do Formulário de Referência podem representar expectativas sobre eventos ou
resultados futuros que estão sujeitos a riscos, conhecidos ou não. Cabe ainda destacar que as informações constantes neste item, baseiamse em informações históricas de desempenho e projeções de resultados do presente período, sendo que não há garantia de que as
expectativas sobre eventos ou resultados se manifestarão.
Estas expectativas se baseiam em suposições e análises atuais do ponto de vista da administração da Companhia, de acordo com a sua
experiência e outros fatores, tais quais o ambiente macroeconômico, oportunidades de crescimento, efeitos da concorrência, as condições
de mercado do setor de transportes e os resultados futuros esperados, muitos dos quais não estão sob o controle da Companhia.
Dados os riscos e incertezas aqui descritos, as projeções podem não vir a se concretizar e não consistem, portanto, garantia ou promessa
de desempenho futuro. Ainda, os resultados futuros e o desempenho da Companhia podem diferir substancialmente daqueles previstos
nas projeções aqui contidas em razão, inclusive, mas a tanto não se limitando, aos fatores de risco mencionados neste Formulário de
Referência, muitos dos quais estão além da capacidade de controle ou previsão por parte da Companhia.
Tendo em vista estas incertezas e limitações, os investidores não devem tomar suas decisões de investimento exclusivamente com base
nas estimativas e projeções contidas neste item 11 do Formulário de Referência.
Nenhum dos profissionais da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por
quaisquer perdas que possam decorrer da utilização por investidores das projeções aqui descritas.
Adicionalmente, a Companhia informa que as projeções aqui divulgadas ainda não refletem todos os novos procedimentos contábeis
correspondentes à norma internacional IFRS - International Financing Reporting Standards.
b) período projetado e o prazo de validade da projeção
As projeções de LAJIDA apresentadas ao mercado referem-se ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.
O prazo de validade da projeção de LAJIDA se estende até a data em que a Companhia divulgar o LAJIDA de 2012, baseado nas
demonstrações financeiras consolidadas e auditadas da companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.
c) premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração do emissor e quais escapam ao
seu controle
Tais projeções para o LAJIDA da Companhia, baseadas primordialmente nas premissas descritas abaixo, levam em consideração, na
opinião da administração da Companhia, um cenário de crescimento conservador, refletindo uma expectativa de crescimento orgânico da
Companhia apenas de acordo com o portfólio atual da Companhia.
Principais premissas que podem ser influenciadas pela administração
•

Comportamento dos custos gerenciáveis de pessoal, material, serviços de terceiros e outras despesas de natureza operacional e
melhores práticas de mercado (“PMSO”).

•

Impactos de implantação de iniciativas de eficiência operacional na evolução dos custos gerenciáveis PMSO.

Principais premissas que escapam ao controle da administração
•

Crescimento do volume de tráfego, medido em termos de veículos equivalentes, das rodovias operadas pela Companhia.

•

Projeções de índices de reajustes ou revisão tarifária, conforme fórmulas paramétricas definidas pelas agências reguladoras de
cada rodovia operada pela Companhia e os impactos na receita da Companhia.
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•

Programa de investimentos da Companhia (os investimentos considerados nas projeções incluem apenas o crescimento
vegetativo e a manutenção dos ativos).

•

O cenário macroeconômico e os indicadores financeiros elaborados por consultoria especializada e tiveram como foco
principal os desempenhos da economia nacional e internacional e as projeções de indicadores de evolução da inflação (Índice
Geral de Preços do Mercado - IGP-M, Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA), taxa de juros (Selic), variação do Produto Interno Bruto, Taxas de Juros de Longo Prazo e cotação do dólar.

•

Evolução dos valores dos custos não gerenciáveis (compra de energia, custos de transporte e encargos setoriais, dentre outros).

d. valores dos indicadores que são objeto da previsão

Projeção de LAJIDA
(R$ milhões)

Companhia

Em 31 de dezembro de 2012
Mínimo

Máximo

319

380
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11.

PROJEÇÕES

11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

1.

LAJIDA da Companhia

Projeção de LAJIDA (R$ Projetado para exercício findo
milhões)
em 31 de dezembro de 2012

Companhia

Realizado no exercício
findo em 31 de dezembro
de 2012

Mínimo

Máximo

Realizado

319

380

385,9

Conforme premissas indicadas no item 11.1.c deste Formulário, o LAJIDA da Companhia, no exercício findo em 31 de dezembro de
2012, atingiu R$ 385,9 milhões, em linha com o valor máximo projetado.
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12.
12.1.

ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO
Descrição da estrutura administrativa da Companhia, conforme estabelecido no seu estatuto social e regimento interno

a) atribuições de cada órgão e comitê
Conselho de Administração
Nós somos administrados por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva com poderes conferidos pela lei aplicável e
de acordo com o Estatuto Social. Nosso Conselho de Administração é, atualmente, composto por 04(quarto) membros efetivos e
04(quarto) membros suplentes, dentre os quais um será eleito Presidente. Nossa Diretoria é composta atualmente por dois membros, um
Diretor Presidente e um Diretor Operacional, para mandato unificado de um ano, podendo ser reeleitos.
Ao Conselho de Administração competirá a orientação geral dos negócios da Companhia, devendo obrigatoriamente pronunciar-se sobre
as seguintes matérias:
(i) eleger os membros da Diretoria Executiva e aprovar o Regulamento Interno da Companhia, atribuindo as respectivas funções aos
cargos do organograma da Companhia;
(ii) aprovar, previamente à sua celebração, contratos entre a Companhia e qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam
controladoras destes, sejam por eles controladas ou estejam sob controle comum;
(iii) aprovar a alienação e a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente de valor total individual superior a 1% do capital
autorizado;
(iv) aprovar a emissão de ações até o limite do capital autorizado;
(v) deliberar sobre a emissão de debêntures, bônus de subscrição e notas promissórias para colocação pública, nos termos da legislação
em vigor;
(vi) aprovar os empréstimos e/ou financiamentos a serem tomados pela Companhia, sendo vedados aqueles cujos prazos de amortização
excedam o termo final do contrato de concessão;
(vii) fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre
contratos celebrados e/ou em vias de celebração, e sobre quaisquer outros fatos ou atos administrativos que julgar de seu interesse;
(viii) escolher os auditores independentes da Companhia;
(ix) aprovar as proposições da Diretoria Executiva para estabelecimento de: planejamento tributário; política de colocação de seguros;
planejamento orçamentário e orçamento anual; política salarial e de benefícios; e propositura de ações judiciais contra o poder público
federal, estadual ou municipal, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais;
(x) aprovar a concessão de garantias ou contra-garantias pela Companhia, ficando vedadas as garantias em favor de terceiros, inclusive
acionistas;
Diretoria Executiva
Competirá à Diretoria Executiva a gestão dos negócios sociais, observadas as deliberações da Assembléia Geral e do Conselho de
Administração. A Diretoria Executiva funcionará em forma colegiada, deliberando sempre por consenso entre seus integrantes. Na
hipótese de não ocorrer o esperado consenso, a matéria será submetida à deliberação do Conselho de Administração.
Nossos Diretores são responsáveis pelo dia-a-dia de nossa administração e são eleitos pelo nosso Conselho de Administração para um
prazo de mandato de 01 ano, podendo ser reeleitos. Atualmente, nossa Diretoria é composta por 02 membros, sendo um deles,
cumulativamente, Diretor Presidente e Diretor de relações com Investidores e o outro como Diretor Operacional, conforme estatuto
social da Companhia.
O Diretor de Relações com Investidores da Companhia é o Sr. José Alberto Moraes Rego de Souza Moita. A Diretoria de Relações com
Investidores está localizada na Rua Afonso Pena, nº87, Vila Estrela, Ponta Grossa – Estado do Paraná e no endereço eletrônico pode ser
contatado no telefone (42) 3220 2953 ou pelo e-mail ri.rodonorte@grupoccr.com.br.
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Conselho Fiscal
De acordo com o nosso Estatuto social, nosso Conselho Fiscal não é permanente, devendo ser instalado, a pedido de nossos acionistas,
de acordo com a Lei nº 6.404/76. Atualmente, a Companhia não tem Conselho Fiscal instalado. Quando instalado, o Conselho Fiscal,
deve ser composto de três membros efetivos e igual número de suplentes.
O Conselho Fiscal não é subordinado ou vinculado a qualquer outro órgão de nossa administração, seja o Conselho de Administração ou
a Diretoria. Os membros do Conselho Fiscal, se instalado, deverão exercer seus cargos somente nos exercícios em que for instalado, por
deliberação dos acionistas.
Para o exercício social de 2014, a Proposta da Administração, propôs a Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 15 de abril de 2014
a não aprovar a instalação do Conselho Fiscal.

b) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês
Informação facultativa para companhias abertas registradas na categoria B.

c) mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê
Informação facultativa para companhias abertas registradas na categoria B.

d) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Diretor Presidente: as atribuições e poderes individuais para o Diretor Presidente não estão estabelecidos no estatuto social ou
regimento interno da Companhia. Referidas atribuições individuais deverão ser definidas por deliberação do Conselho de
Administração da Companhia.
Diretor Operacional: as atribuições e poderes individuais para o Diretor Operacional não estão estabelecidos no estatuto social
ou regimento interno da Companhia. Referidas atribuições individuais deverão ser definidas por deliberação do Conselho de
Administração da Companhia.
Diretor de Relações com Investidores (“DRI”): (i) comunicar à CVM e à bolsa de valores em que os valores mobiliários de
emissão da Companhia são negociados, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao seus negócios, bem como zelar
por sua ampla e imediata divulgação ao mercado; (ii) decidir sobre a caracterização de determinado ato ou fato como sendo
relevante, devendo, para tal fim, consultar os membros do Conselho de Administração; (iii) providenciar a correção, aditamento
ou republicação de ato ou fato relevante, sempre que solicitado pela CVM; e (iv) no caso de ocorrência de ato ou fato que
coloque em risco os interesses da Companhia que não seja divulgado, caberá ao DRI acompanhar a cotação, preço e volume de
negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia e, caso constate oscilação atípica nesses elementos, deverá
divulgar imediatamente o ato ou fato relevante que a Companhia decidiu não divulgar anteriormente.

e) mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e da diretoria
Informação facultativa para companhias abertas registradas na categoria B.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

12.2 Regras políticas e práticas de assembléias.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76
Exercício Social

Publicação

Jornal - UF

Datas

31/12/2013

Demonstrações Financeiras

Diário dos Campos - PR

13/03/2014

Diário Oficial do Paraná - PR

13/03/2014

Diario Oficial do Paraná - PR

28/03/2014

Jornal da Manhã - PR

28/05/2014

Diario dos Campos - PR

19/03/2013

Diario Oficial do Paraná - PR

19/03/2013

Diario dos Campos - PR

26/05/2013

Diario Oficial do Paraná - PR

27/05/2013

Diário dos Campos - PR

08/03/2012

Diário Oficial do Paraná - PR

08/03/2012

Diario Oficial do Paraná - PR

11/05/2012

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

31/12/2012

Demonstrações Financeiras

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

31/12/2011

Demonstrações Financeiras

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

11/05/2012
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12.4 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

12.4 Regras políticas e práticas do CA.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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12.5 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

12.5 Cláusulas compromissórias – resolução de conflitos.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Idade

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

CLAUDIO JOSÉ MACHADO SOARES

43

Pertence apenas à Diretoria

15/04/2014

1ª RCA após AGO 2015

832.735.496-53

Administrador de empresas

DIRETOR OPERACIONAL

15/04/2014

Sim

JOSE ALBERTO MORAES REGO DE SOUZA MOITA

56

Pertence apenas à Diretoria

15/04/2014

1º RCA apos AGO de 2015

594.354.457-72

Engenheiro civil

10 - Diretor Presidente / Superintendente

15/04/2014

Sim

CARLOS DE LOYOLA E SILVA

65

Pertence apenas ao Conselho de Administração

15/04/2014

AGO 2015

157.070.089-34

Engenheiro civil

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

15/04/2014

Não

JOSE BRAZ CIOFFI

53

Pertence apenas ao Conselho de Administração

15/04/2014

AGO 2015

497.932.926-87

Engenheiro civil

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

15/04/2014

Sim

JOÃO FRANCISCO BITTENCOURT

71

Pertence apenas ao Conselho de Administração

15/04/2014

AGO 2015

010.566.629-72

Engenheiro civil

23 - Conselho de Administração (Suplente)

15/04/2014

Não

LEONARDO COUTO VIANNA

60

Pertence apenas ao Conselho de Administração

15/04/2014

AGO 2015

156.835.756-72

Engenheiro civil

23 - Conselho de Administração (Suplente)

15/04/2014

Sim

PAULO YUKIO FUKUZAKI

50

Pertence apenas ao Conselho de Administração

15/04/2014

AGO 2015

073.215.168-65

Contador

23 - Conselho de Administração (Suplente)

15/04/2014

Sim

MARCUS RODRIGO DE SENNA

53

Pertence apenas ao Conselho de Administração

15/04/2014

AGO 2015

517.890.356-00

Advogado

23 - Conselho de Administração (Suplente)

15/04/2014

Sim

RENATO ALVES VALE

65

Pertence apenas ao Conselho de Administração

15/04/2014

AGO 2015

138.054.446-72

Engenheiro civil

20 - Presidente do Conselho de Administração

15/04/2014

Sim

ANTONIO LINHARES DA CUNHA

55

Pertence apenas ao Conselho de Administração

15/04/2014

AGO 2015

Outros cargos e funções exercidas no emissor
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12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Idade

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Engenheiro civil

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

Outros cargos e funções exercidas no emissor
414.102.036-20

15/04/2014

Sim

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
CLAUDIO JOSÉ MACHADO SOARES - 832.735.496-53
“Cláudio José Machado Soares, nascido em 01 de setembro de 1970, é Diretor Diretor Operacional da Rodonorte, tendo sito eleito para tal cargo em 02 de setembro de 2013. De 2005 a agosto de 2013, o Sr. Cláudio
foi Gestor Administrativo Financeiro da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A., onde ingressou recém formado em 1996. Formou-se em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de
Pernambuco e pós graduado pela Fundação Getulio Vargas no curso de MBA - Controladoria e Finanças. Sr. Cláudio tem endereço comercial na Rua Afonso Pena, nº 87, Vila Estrela, Município de Ponta Grossa,
Estado do Paraná.
Eu, Cláudio José Machado Soares, eleito para o cargo de Diretor Operacional da RodoNorte, declaro que nos últimos 5 anos não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação
de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer
atividade profissional.”
JOSE ALBERTO MORAES REGO DE SOUZA MOITA - 594.354.457-72
José Alberto Moraes Rego de Souza Moita, nascido em 23/12/1958, e inscrito no CPF/MF sob nº. 594.354.457-72. Sr. Moita é Diretor Presidente e Relações com Investidores eleito em 02/09/2013, foi Diretor
Operacional da RodoNorte desde 2010 até a sua indicação e eleição ao atual cargo de Diretor Presidente e de Relação com os Investidores, tendo sido anteriormente Gerente de Obras da Concessionária do Sistema
Anhanguera-Bandeirantes (“AutoBAn”), no período entre 1998 a 2010. Anteriormente, ocupou o cargo de Diretor da Concessionária que administra o Porto do Rio Grande – RS pela empresa Tecon e ocupou o cargo
de diretor na empresa Serveng. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília UNB. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia, e para o qual foi reeleito, nunca ocupou cargo na
administração de outras companhias abertas. Sr. Moita tem endereço comercial na Rua Afonso Pena, nº 87, Vila Estrela, Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Eu, José Alberto Moraes Rego de Souza Moita, reeleito para o cargo de Diretor Operacional da RodoNorte, declaro que nos últimos 05 anos, não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação
ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito e suspensão ou inabilitação para prática de
qualquer atividade profissional.
CARLOS DE LOYOLA E SILVA - 157.070.089-34
Carlos de Loyola e Silva. Nascido em 06 de outubro de 1949. Sr. Carlos de Loyola e Silva é formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná em 1972, é Diretor Presidente da Cesbe Participações
S/A. Anteriormente exerceu os cargos de Engenheiro de Orçamento, de Obras, Supervisor de Obras, Diretor de Departamento e Diretor Executivo da CESBE.
Eu, Carlos de Loyola e Silva, reeleito para o cargo de vice- presidente do Conselho de Administração da RodoNorte, declaro que nos últimos 05 anos, não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal,
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito e suspensão ou inabilitação para
prática de qualquer atividade profissional.
JOSE BRAZ CIOFFI - 497.932.926-87
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José Braz Cioffi: nascido em 31 de janeiro de 1961, e inscrito no CPF/MF sob nº. 497.932.926-87, o Sr. Cioffi é Diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios da CCR desde 01/10/2010. De 2005 a 2010, ocupou o
cargo de Diretor Presidente da ViaOeste e de 2008 a 2010 da RodoAnel Oeste . Desde 29/04/2011 é membro do Conselho de Administração da AutoBAn. Desde 30/04/2011 é membro do Conselho de Administração
da Controlar. Desde 29/04/2011, é membro do Conselho de Administração da RodoNorte. Desde 29/04/2011, é membro do Conselho de Administração da Actua Assessoria. Desde 29/04/2011, Sr. Cioffi é membro do
Conselho de Administração do RodoAnel Oeste. Desde 29/04/2011, é membro do Conselho de Administração na CPC. Desde 29/04/2011 é membro do Conselho de Administração da CPCSP. Desde 30/04/2011, é
membro do Conselho de Administração da SPVias. Desde 29/04/2011, é membro do Conselho de Administração da ViaLagos. Desde 02/07/2012, é membro do Conselho de Administração da Barcas S.A. Foi também
Diretor da Concessionária da Ponte Rio – Niterói S.A. (“Ponte”) e da ViaLagos, por 10 anos. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e Pós-Graduado em Gestão Empresarial pela
FGV. Sr. Cioffi tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222, bloco B 5º andar, São Paulo, Estado de São Paulo. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na CCR, RodoNorte, NovaDutra e AutoBAn e que
ocupou na ViaOeste, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.
Eu, José Braz Cioffi, reeleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da RodoNorte, declaro que nos últimos 05 anos, não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou
aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito e suspensão ou inabilitação para prática de
qualquer atividade profissional.
JOÃO FRANCISCO BITTENCOURT - 010.566.629-72
João Francisco Bittencourt: Nascido em 06 de janeiro de 1943. Sr. Bittencourt é diretor da J. Malucelli Concessões S/A. Diretor Comercial da J. Malucelli Construtora de Obras S/A. É Conselheiro da J.Malucelli Energia
S/A. Formou-se em Engenharia Civil, pela Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná. O Sr. João Francisco tem endereço comercial em Curitiba, Estado do Paraná, à Rodovia do Café Km 0,5, nº
315 - Bairro Mossunguê.
Eu, João Francisco Bittencourt, reeleito para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da RodoNorte, declaro que nos últimos 05 anos, não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal,
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito e suspensão ou inabilitação para
prática de qualquer atividade profissional.
LEONARDO COUTO VIANNA - 156.835.756-72
Leonardo Couto Vianna: Nascido em 30 de maio de 1953, e inscrito no CPF/MF nº. 156.835.756-72. Sr. Vianna desde 18/03/2004 é Diretor de Novos Negócios, responsável pela área de desenvolvimento em novos
negócios da CCR e membro do Conselho de Administração das seguintes empresas, todas pertencentes ao Grupo CCR: Desde 30/03/2006, da AutoBAn. Desde 08/01/2008, da CPC. Desde 19/12/2008, da CPCSP.
Desde 17/05/2004, da NovaDutra. Desde 30/04/2004, da ViaLagos. Desde 07/03/2005, da ViaOeste. Desde 08/01/2008, da CPC. Desde 22/10/2010, da SPVias. Desde 01/09/2003, da RodoNorte. Desde 17/03/2006,
da ViaQuatro. Desde 16/01/2004, da STP. Desde 13/08/2009, da Controlar. Desde 10/05/2010, da Actua Assessoria e desde 03/06/2008, da Renovias. Desde 02/07/2012, é membro suplente do Conselho de
Administração da Barcas S.A. Desde 25/05/2012, da AGC Participations INC (“AGC Participations”), na qual a CCR detém, indiretamente, por meio da CPC, 100% do capital social.. Desde 25/05/2012, da AG
Concessions INC (“AGC Concessions”), na qual a CCR detém, indiretamente, por meio da CPC, 100% do capital social. Desde 10/09/2012, da AGC Airports INC (“AGC Airports”), na qual a CCR detém, indiretamente,
por meio da CPC, 100% do capital social. Desde 10/09/2012, membro suplente do Conselho de Administração da Inversiones Bancnat S.A. (“IBSA BVI”), na qual a CCR detém, indiretamente, por meio da AGC
Airports, 50% do capital social. Desde 10/09/2012 membro suplente da IBSA Finance (Barbados) INC. (“IBSA Finance”), na qual a CCR detém, indiretamente, por meio da IBSA BVI, 50% do capital social. Desde
22/10/2012, Diretor Superintendente da CPA. .Antes disso, Sr. Vianna trabalhou como Diretor de Obras da NovaDutra. Antes de entrar para o Grupo, Sr. Vianna ocupou diversos cargos na Construtora Mendes Júnior
S.A. Formou-se em engenharia civil pela Fundação Mineira de Educação e Cultura e em direito pela Universidade Paulista - UNIP. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na CCR, bem como os cargos exercidos na
ViaOeste, NovaDutra, AutoBAn e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. Sr. Vianna tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº222, Bloco B – 5º andar – São
Paulo/SP.
Eu, Leonardo Couto Vianna, reeleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da RodoNorte, declaro que nos últimos 05 anos, não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal,
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito e suspensão ou inabilitação para
prática de qualquer atividade profissional.
PAULO YUKIO FUKUZAKI - 073.215.168-65
Paulo Yukio Fukuzaki:nascido em 25 de janeiro de 1964, e inscrito no CPF/MF nº. 073.215.168-65. Sr. Fukuzaki é Diretor de Planejamento e Controle da CCR desde 01/10/2010. Desde 01/10/2010, é membro do
Conselho de Administração Actua Assessoria S.A.. Desde 07/10/2012, é membro do Conselho de Administração da RodoAnel Oeste S.A. . Desde 07/10/2010, é membro do Conselho de Administração da CPC. Desde
07/10/2010, é membro do Conselho de Administração da CPCSP. Desde 22/10/2010 é membro do Conselho de Administração da SPVias. Desde 27/01/2011, é membro do Conselho de Administração da ViaQuatro.
Desde 07/10/2010, é membro do Conselho de Administração da ViaLagos. Desde 16/12/2010, é membro do Conselho de Administração da STP. Desde 29/04/2011, é membro do Conselho de Administração. da
AutoBAn. Desde 29/04/2011, é membro do Conselho de Administração da RodoNorte. Desde 22/10/2012, é membro do Conselho de Administração da Companhia de Participações Aeroportuárias (“CPA”). Desde
02/07/2012, é membro do Conselho de Administração da Barcas S.A.. Desde 10/09/2012, é membro do Conselho Fiscal da AGC Holdings S.A. (“AGC Holdings”), na qual a CCR detém, indiretamente, por meio da CCR
España, 100% do capital social. Anteriormente, atuou como Diretor Presidente da Actua durante 05 anos. Antes de entrar para o grupo, Sr. Fukuzaki ocupou a posição de Diretor Administrativo-Financeiro da Marsh
Corretora de Seguros. Formou-se em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia São Luis e MBA em Gestão de Finanças e Riscos pela FEA-USP. Sr. Fukuzaki tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet,
nº222, Bloco B – 5º andar – São Paulo/SP. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na CCR, AutoBAn e RodoNorte nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.
Eu, Paulo Yukio Fukuzaki, reeleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da RodoNorte, declaro que nos últimos 05 anos, não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação
ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito e suspensão ou inabilitação para prática de
qualquer atividade profissional.
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MARCUS RODRIGO DE SENNA - 517.890.356-00
Marcus Rodrigo de Senna: nascido em 24 de novembro de 1960, e inscrito no CPF/MF n°. 517.890.356-00. Sr. Senna foi eleito Diretor Jurídico da CCR, em novembro de 2008 e Membro do Conselho de Administração
das seguintes empresas: desde 24/04/2009, da AutoBAn. Desde 30/04/2009, da CPC. Desde 19/12/2008, da CPCSP. Desde 30/04/2010, da NovaDutra. Desde 30/04/2009, da ViaLagos. Desde 28/04/2009, da
RodoAnel Oeste. Desde 22/10/2010, da SPVias. Desde 16/04/2009, da RodoNorte. Desde 29/04/2011 da ViaOeste. Desde 10/05/2010, da Actua Assessoria. Com a criação da Actua, o centro de serviços
compartilhados do Grupo CCR, Sr. Senna assumiu a sua Gerência Jurídica até 2004, quando passou a integrar o Jurídico da CCR, como responsável pelos assuntos estratégicos do Grupo. Formado pela Universidade
Federal de Minas Gerais, e pós graduado em 2003 pela Fundação Getulio Vargas no curso de MBA – Direito da Economia e Empresa, atuou com contencioso e consultoria, antes de ingressar na CCR. Exceto pelo
cargo que ocupa atualmente na CCR, ViaOeste, NovaDutra, AutoBAn e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. Sr. Senna tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet,
nº222, Bloco B – 5º andar – São Paulo/SP.
Eu, Marcus Rodrigo de Senna, reeleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da RodoNorte, declaro que nos últimos 05 anos, não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal,
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito e suspensão ou inabilitação para
prática de qualquer atividade profissional.
RENATO ALVES VALE - 138.054.446-72
Renato Alves Vale: Nascido em 01 de maio de 1.948, e inscrito no CPF/MF nº. 138.054.446-72. Sr. Vale é desde 30/04/1999, Diretor Presidente da CCR S.A. (“CCR”) – holding cujo objeto social a permite atuar no
setor de concessões de rodovias, vias urbanas, pontes e túneis, além do setor de infraestrutura metroviária, aeroportuária e outras atividades que estejam ligadas a essas, bem como participação em outras
sociedades, e membro do Conselho de Administração das seguintes empresas, todas pertencentes ao Grupo CCR: Desde 30/03/2006, da Concessionária do Sistema-Anhanguera-Bandeirantes S.A. (“AutoBAn”), na
qual a CCR detém, direta e indiretamente, 100% do capital social. Desde 08/01/2008, da Companhia de Participação em Concessões (“CPC”) – na qual a CCR detém, direta e indiretamente, 100% do capital social.
Desde 19/12/2008, da CPCSP - Companhia de Participações em Serviços Públicos (“CPCSP”) – na qual a CCR detém, direta e indiretamente, 100% do capital social. Desde 17/05/2004, da Concessionária da Rodovia
Presidente Dutra S.A. (“NovaDutra”) – na qual a CCR detém, direta e indiretamente, 100% do capital social. Desde 30/04/2004, da Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. (“ViaLagos”) – na qual a CCR detém,
direta e indiretamente, 100% do capital social. Desde 07/03/2005, da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - ViaOeste (“ViaOeste”) – na qual a CCR detém diretamente 100% do capital social. Desde
08/01/2008, da Concessionária do RodoAnel Oeste S.A. (“RodoAnel Oeste”), na qual a CCR detém 95% do capital social. Desde 22/10/2010, da Rodovias Integradas do Oeste S.A. (“SPVias”), na qual a CCR detém,
indiretamente, por meio da CPC, 100% do capital social. Desde 28/04/2000, da RodoNorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A (“RodoNorte”), na qual a CCR detém, diretamente, 85,92% do capital social.
Desde 17/03/2006, da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaQuatro”), na qual a CCR detém, diretamente, 58% do capital social. Desde 16/01/2004, da Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A.
(“STP”), na qual a CCR detém, diretamente, 38,25% do capital social. Desde 13/08/2009, da Controlar S.A. (“Controlar”), na qual a CCR detém, indiretamente, por meio da CPC, 45% do capital social (50% das ações
com direito a voto)Desde 10/05/2010, da Actua Assessoria S.A. (“Actua Assessoria”), na qual a CCR detém, diretamente, 100% do capital social. Desde 02/07/2012, da Barcas S.A. – Transportes Marítimos (“Barcas
S.A.”), na qual a CCR detém, indiretamente, por meio da CPC, 80% do capital social. Desde 22/10/2012, da Companhia de Participações Aeroportuárias (“CPA”), na qual a CCR detém, indiretamente, por meio da CCR
España Concesiones y Participaciones S.L.U. 80%. Anteriormente, atuou como Diretor Presidente da AutoBAn e Diretor de Engenharia da NovaDutra. Antes de iniciar suas atividades no negócio de concessões em
1995, ocupou vários cargos administrativos na Construtora Mendes Jr. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na CCR, ViaOeste,
NovaDutra, AutoBAn e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. Sr. Vale tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B – 5º andar – São Paulo/SP.
Eu, Renato Alves Vale, reeleito para o cargo de membro Presidente do Conselho de Administração da RodoNorte, declaro que nos últimos 05 anos, não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal,
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito e suspensão ou inabilitação para
prática de qualquer atividade profissional.
ANTONIO LINHARES DA CUNHA - 414.102.036-20
Antonio Linhares da Cunha: Nascido em 17 de maio de 1958, e inscrito no CPF/MF nº. 414.102.036-20. Sr. Cunha desde 31/03/2005 é Diretor de Desenvolvimento Empresarial da CCR e membro do Conselho de
Administração das seguintes empresas, todas pertencentes ao Grupo CCR: Desde 30/03/2006, da AutoBAn. Desde 08/01/2008, da CPC. Desde 19/12/2008, da CPCSP. Desde 29/04/2005, da ViaLagos. Desde
31/05/2007, da ViaOeste. Desde 08/01/2008, da RodoAnel Oeste. Desde 22/10/2010, da SPVias. Desde 01/09/2003, da RodoNorte. Desde 17/03/2006, da ViaQuatro. Desde 03/02/2009, da STP. Desde 13/08/2009, da
Controlar. Desde 02/07/2012, da Barcas S.A.. Desde 10/05/2010, da Actua Assessoria e desde 03/06/2008, da Renovias. Antes disso, atuou durante dez anos no desenvolvimento de negócios da Andrade Gutierrez,
inclusive nos programas de concessão de rodovias. Anteriormente, trabalhou, também durante dez anos, na área de orçamentos da Construtora Mendes Jr. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal
de Minas Gerais. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na CCR, ViaOeste, AutoBAn e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. Sr. Linhares tem endereço comercial na
Avenida Chedid Jafet, nº222, Bloco B – 5º andar – São Paulo/SP.
Eu, Antonio Linhares da Cunha, reeleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da RodoNorte, declaro que nos últimos 05 anos, não estive sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal,
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito e suspensão ou inabilitação para
prática de qualquer atividade profissional.
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12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de
remuneração
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não obrigatório
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

12.11 Acordos / Seguros de Administradores.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12. Outras informações que a Companhia julga relevantes

Práticas de Governança Corporativa e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC

Segundo o IBGC, governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os
relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, diretoria, auditores independentes e conselho fiscal. Os princípios básicos
que norteiam esta prática são: (i) transparência; (ii) equidade; (iii) prestação de contas (accountability); e (iv) responsabilidade
corporativa.

Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar o desejo de informar não só o desempenho econômicofinanceiro da companhia, mas também todos os demais fatores (ainda que intangíveis) que norteiam a ação empresarial. Por equidade
entende-se o tratamento justo e igualitário de todos os grupos minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. O
accountability, por sua vez, caracteriza-se pela prestação de contas da atuação dos agentes de governança corporativa a quem os elegeu,
com responsabilidade integral daqueles por todos os atos que praticarem. Por fim, responsabilidade corporativa representa
uma visão mais ampla da estratégia empresarial, com a incorporação de considerações de ordem social e ambiental na definição dos
negócios e operações.

Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em seu Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa, a Companhia adota as seguintes:
•

manutenção e divulgação de registro informando a quantidade de ações relativas a cada sócio;

•
contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e demonstrativos financeiros, sendo que esta mesma
empresa não é contratada para prestar outros serviços, assegurando a total independência;
•
estatuto social claro quanto à (i) forma de convocação de assembléia geral; (ii) competências do conselho de administração e da
diretoria; (iii) sistema de votação, eleição, destituição e mandato dos membros do conselho de administração e da diretoria; e
•

transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE –
Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na
categoria B.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2013 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Conselho Fiscal

Total

2,00

2,00

1.083.096,97

1.083.096,97

120.824,66

120.824,66

Participações em comitês

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

2.045.088,55

2.045.088,55

Participação em reuniões

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

3.249.010,18

3.249.010,18

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus
Participação de resultados

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2012 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

2,00

2,00

1.069.305,00

1.069.305,00

80.199,00

80.199,00

Participações em comitês

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

1.085.404,00

1.085.404,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

2.234.908,00

2.234.908,00

Participação de resultados

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2011 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

2,00

2,00

4,00

15.749,00

1.040.540,00

1.056.289,00

Benefícios direto e indireto

0,00

78.883,00

78.883,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

927.382,00

927.382,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

15.749,00

2.046.805,00

2.062.554,00

Observação

Total da remuneração
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

13.3 Remuneração variável.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

13.4 Plano de remuneração baseado em ações.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

13.5 Participações detidas por órgão.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária

13.6 Remuneração baseada em ações.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatutária

13.7 Opções em aberto.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.

PÁGINA: 121 de 231

Formulário de Referência - 2014 - RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.

Versão : 6

13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária

13.8 Opções exercidas e ações entregues.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções

13.9 Precificação das ações/opções.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

13.10 Planos de previdência.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais

Nº de membros
Valor da maior
remuneração(Reais)
Valor da menor
remuneração(Reais)
Valor médio da
remuneração(Reais)
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

13.12 Mecanismos remuneração/indenização.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

13.

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão
reconhecida no resultado da Companhia referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou
do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras
contábeis que tratam desse assunto

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

2013

2012

2011

-

-

1%

100%

100%

99%

-

-

-
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

13.14 Remuneração – outras funções.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

13.15 Remuneração reconhecida controlador/controlada.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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13.16 - Outras informações relevantes

13.16 Outras informações que a companhia julga relevante.
As informações que a companhia julga relevante sobre esse tópico foram apresentadas nos itens anteriores.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

14.1 Descrição dos recursos humanos.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

14.2 Alterações relevantes recursos humanos.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

14.3 Política de remuneração dos empregados.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

14.4 Relações emissor/sindicatos.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
Ações ordinárias %

Acionista controlador

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Última alteração

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Companhia de Concessões Rodoviárias
02.846.056/0001-97

brasileira-SP

Sim

645.198.204
Classe ação

Sim

85,920000%

1.201.738.226

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

TOTAL

30/04/2010
85,920000%

1.846.936.430

85,920000%

173.687.621

8,080000%

6,000000%

128.975.941

6,000000%

Cesbe Participações S A
09.438.590/0001-03

Não
43.119.508

Classe ação

8,080000%

Não
130.568.113

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

TOTAL

30/04/2010
8,080000%

J Malucelli Concessões S A
02.189.906/0001-21

Não
28.215.614

Classe ação

6,000000%

Não
100.760.327

30/04/2010

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

0,000000%

0

0,000000%

8

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

716.533.334

100,000000%

1.433.066.666

100,000000%

2.149.600.000

100,000000%

TOTAL
OUTROS
8
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Cesbe Participações S A

09.438.590/0001-03

Alceu Souza de Araujo
000.183.849-00
8.872.816

4,535000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

20/12/2013

0

0,000000

8.872.816

Não

Não

20/12/2013

0

0,000000

45.526.599

Não

Não

20/12/2013

0

0,000000

16.884.360

Não

Não

20/12/2013

0

0,000000

43.133.290

4,535000

CARLOS DE LOYOLA E SILVA
157.070.089-34
45.526.599

23,268000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

23,268000

Edmundo Talamini Filho
170.722.809-44
16.884.360

8,629000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

8,629000

Elaine de Loyola e Silva
962.567.459-49
43.133.290

22,044000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

22,044000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Cesbe Participações S A

09.438.590/0001-03

Gastão de Loyola e Silva
320.754.809-15
32.527.421

16,620000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

20/12/2013

0

0,000000

32.527.421

Não

Não

20/12/2013

0

0,000000

11.115.396

Não

Não

20/12/2013

0

0,000000

8.683.402

Não

Não

20/12/2013

0

0,000000

9.929.495

16,620000

Maria Luiza Talamini Caviglia
876.042.059-68
11.115.396

5,681000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,681000

Mario Talamini
541.805.389-20
8.683.402

4,438000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

4,438000

Neucy Maria Talamini Costa
720.770.859-91
9.929.495

5,075000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,075000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Cesbe Participações S A

09.438.590/0001-03

OUTROS
18.992.478

9,710000

0

0,000000

18.992.478

9,710000

195.665.257

100,000000

0

0,000000

195.665.257

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia de Concessões Rodoviárias

02.846.056/0001-97

AGC Participações
03.601.304/0001-00

Brasileira-MG

Sim

Sim

26/07/2012

6.800.000

0,390000

0

0,000000

6.800.000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,390000

Andrade Gutierrez Concessões S A
03.601.314/0001-38

brasileiro-SP

Sim

Sim

26/07/2012

293.349.836

16,610000

0

0,000000

293.349.836

Sim

Sim

11/09/2010

0

0,000000

269.082.312

15,240000

48,780000

0

0,000000

861.282.756

48,780000

10.291.050/0001-29

brasileira

Sim

Sim

11/09/2010

210.663.128

11,930000

0

0,000000

210.663.128

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

16,610000

Camargo Correa Investimentos em Infra Estrutura S A
02.372.232/0001-04

brasileira

269.082.312

15,240000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
861.282.756

Soares Penido Concessôes S A

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

11,930000

Ações %
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia de Concessões Rodoviárias

02.846.056/0001-97

Soares Penido Concessôes S A
10.291.050/0001-29

brasileira

Sim

Sim

11/09/2010

210.663.128

11,930000

0

0,000000

210.663.128

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

11,930000

Soares Penido Obras, Construções e Investimentos Ltda.
10.328.517/0001-68

brasileira

Sim

Sim

11/09/2010

93.341.648

5,290000

0

0,000000

93.341.648

5,290000

100,000000

0

0,000000

1.765.587.200

100,000000

Brasileira-SP

Sim

Sim

11/09/2010

0

0,000000

31.067.520

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
1.765.587.200

VCB Energia S.A.
00.095.147/0001-02
31.067.520

1,760000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

1,760000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

J Malucelli Concessões S A

02.189.906/0001-21

Celso Jacomel
002.405.759-20
110.402

6,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

02/05/2013

0

0,000000

110.402

Não

Não

02/05/2013

0

0,000000

1.341.206

Não

Não

02/05/2013

0

0,000000

73.602

Não

Não

02/05/2013

0

0,000000

102.306

6,000000

J Malucelli Administração e Participação S A
77.803.385/0001-50
1.341.206

72,890000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

72,890000

João Francisco Bitencourt
010.566.629-72
73.602

4,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

4,000000

Marcia Mello Malucelli
025.222.729-85
102.306

5,560000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,560000

PÁGINA: 141 de 231

Formulário de Referência - 2014 - RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.

Versão : 6

15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

J Malucelli Concessões S A

02.189.906/0001-21

OUTROS
212.525

11,550000

0

0,000000

212.525

11,550000

1.840.041

100,000000

0

0,000000

1.840.041

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

AGC Participações

03.601.304/0001-00

Andrade Gutierrez S A
17.262.197/0001-30

Brasileira-MG

Não

Não

23/09/2010

133.220.552

99,999999

266.441.115

100,000000

399.661.667

99,999999

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS
5

0,000001

0

0,000000

5

0,000001

133.220.557

100,000000

266.441.115

100,000000

399.661.672

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Andrade Gutierrez Concessões S A

03.601.314/0001-38

AG Invest Fundo de Investimento em Participações
08.968.987/0001-44

Braisleira

Não

Não

12/07/2013

12.640.674

22,770000

13.864.972

24,970000

26.505.646

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

23,870000

Andrade Gutierrez Participações S A
04.031.960/0001-70

brasileira

Sim

Sim

12/07/2013

42.464.341

76,480000

41.240.257

74,270000

83.704.598

Não

Não

12/07/2013

412.336

0,740000

824.672

0,740000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

75,380000

IFC International Finance Corporation
03.670.864/0001-09
412.336

0,740000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS
8.028

0,010000

7.808

0,020000

15.836

0,010000

55.525.379

100,000000

55.525.373

100,000000

111.050.752

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Camargo Correa Investimentos em Infra Estrutura S A

02.372.232/0001-04

Camargo Correa S A
01.098.905/0001-09

brasileira

Sim

Sim

02/05/2013

1.058.326.174

100,000000

0

0,000000

1.058.326.174

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
4

0,000000

0

0,000000

4

0,000000

1.058.326.178

100,000000

0

0,000000

1.058.326.178

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

J Malucelli Administração e Participação S A

77.803.385/0001-50

Alexandre Malucelli
677.121.509-15
6.622.821

8,333300

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

6.622.821

8,333300

6.622.821

8,333300

6.622.821

8,333300

39.737.239

50,000200

Cristiano Malucelli
872.486.979-15
6.622.821

8,333300

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Gabriel Malucelli
071.910.269-36
6.622.821

8,333300

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Joel Malucelli
003.054.569-20
39.737.239

50,000200

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

J Malucelli Administração e Participação S A

77.803.385/0001-50

Julia Malucelli
041.487.969-43
6.622.821

8,333300

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

6.622.821

8,333300

0,000000

6.622.821

8,333300

0

0,000000

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

6.622.821

8,333300

0

0,000000

79.474.165

100,000000

Monica Malucelli do Amaral
741.216.269-15
6.622.821

8,333300

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
0

0,000000

Paola Malucelli de Arruda
028.838.819-44
6.622.821

8,333300

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
79.474.165

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Soares Penido Concessôes S A

10.291.050/0001-29

Ana Maria Marcondes Penido Sant'ana
021.984.728-21

Brasileira

Não

Sim

30/04/2012

251.521.545

93,720000

0

0,000000

251.521.545

93,720000

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

09.318.242/0001-00

Brasileira-SP

Não

Não

30/06/2011

16.851.912

6,280000

0

0,000000

16.851.912

6,280000

0

0,000000

268.373.457

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
0

Soares Penido Realizações e Empreendimentos Ltda

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
268.373.457

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Soares Penido Obras, Construções e Investimentos Ltda.

10.328.517/0001-68

Caio Penido Dalla Vecchia
152.971.408-70

Brasileira-SP

Não

Não

14/09/2011

1

0,000001

10.000

20,000000

10.001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,000001

Eduarda Caldas Dalla Vechia
212.454.978-20

Brasileira-SP

Não

Não

14/09/2011

1

0,000001

10.000

20,000000

10.001

Não

Não

14/09/2011

10.000

20,000000

10.001

0,000001

0

0,000000

0

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,000001

Eduardo Caldas Dalla Vecchia
033.878.608-20

Brasileira-SP

1

0,000001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS
0

0,000000

Pelerson Penido Dalla Vecchia
018.323.018-34

Brasileira-SP

Não

Não

14/09/2011

1

0,000001

10.000

20,000000

10.001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

0,000001

Ações %
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Soares Penido Obras, Construções e Investimentos Ltda.

10.328.517/0001-68

Pelerson Penido Dalla Vecchia
018.323.018-34

Brasileira-SP

Não

Não

14/09/2011

1

0,000001

10.000

20,000000

10.001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,000001

Rosa Evangelina Marcondes Penido Dalla Vechia
147.192.518-89

Brasileira-SP

Não

Não

15/04/2013

298.584.094

99,999996

10.000

20,000000

298.594.094

99,999996

50.000

100,000000

298.634.098

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

TOTAL
298.584.098

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

VCB Energia S.A.

00.095.147/0001-02

Camargo Corrêa Energia S.A.
04.922.357/0001-88

Brasileira-SP

Não

Não

26/10/2012

1.504.095

29,900000

47.018

74,650000

1.551.113

Não

Não

26/10/2012

0

0,000000

388.107

Não

Não

02/05/2013

15.963

25,350000

3.153.577

61,920000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

30,460000

Camargo Correa Investimentos em Infra Estrutura S A
02.372.232/0001-04
388.107

7,720000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

7,620000

Camargo Correa S A
01.098.905/0001-09

Brasileira-SP

3.137.614

62,380000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS
3

0,000000

0

0,000000

3

0,000000

5.029.819

100,000000

62.981

100,000000

5.092.800

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Andrade Gutierrez Participações S A

04.031.960/0001-70

Andrade Gutierrez S A
17.262.197/0001-30

Brasileira

Sim

Sim

30/10/2013

371.458.955

100,000000

742.917.926

100,000000

1.114.376.881

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS
9

0,000000

0

0,000000

9

0,000000

371.458.964

100,000000

742.917.926

100,000000

1.114.376.890

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Andrade Gutierrez S A

17.262.197/0001-30

Administradora Santana Ltda
16.741.134/0001-01

Brasileira-MG

Não

Não

31/03/2012

238.663.825

33,330000

477.336.173

33,330000

715.999.998

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

33,330000

Administradora Santo Estevão S A
27.157.783/0001-78

Brasileira-SP

Não

Não

31/03/2012

238.663.825

33,340000

477.336.173

33,340000

715.999.998

Não

Não

31/03/2012

477.336.173

33,330000

715.999.998

33,330000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

33,340000

Administradora São Miguel Ltda
19.135.623/0001-08

Brasileira-MG

238.663.825

33,330000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS
13

0,000000

0

0,000000

13

0,000000

715.991.488

100,000000

1.432.008.519

100,000000

2.148.000.007

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Camargo Corrêa Energia S.A.

04.922.357/0001-88

Camargo Correa Investimentos em Infra Estrutura S A
02.372.232/0001-04

Brasileira-SP

Não

Não

02/05/2012

2.360.886

100,000000

689.072

100,000000

3.049.958

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS
0

0,000000

3

0,000000

3

0,000000

2.360.886

100,000000

689.075

100,000000

3.049.961

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Camargo Correa Investimentos em Infra Estrutura S A

02.372.232/0001-04

Camargo Correa S A
01.098.905/0001-09

Brasileira-SP

Não

Não

31/03/2012

861.502.276

99,990000

0

0,000000

861.502.276

99,990000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
5

0,010000

0

0,000000

5

0,010000

861.502.281

100,000000

0

0,000000

861.502.281

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Camargo Correa S A

01.098.905/0001-09

OUTROS
3

0,010000

1

0,000000

4

0,000000

Participações Morro Vermelho S A
03.987.192/0001-60

Brasileira-SP

Não

Sim

02/05/2013

48.943

99,990000

93.099

100,000000

142.042

100,000000

93.100

100,000000

142.046

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

TOTAL
48.946

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Camargo Correa S A

01.098.905/0001-09

OUTROS
3

0,000001

1

0,000000

4

0,000000

Participações Morro Vermelho S A
03.987.192/0001-60

Brasileira-SP

Não

Não

31/03/2012

48.943

99,999999

93.099

100,000000

142.042

100,000000

93.100

100,000000

142.046

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

TOTAL
48.946

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Soares Penido Realizações e Empreendimentos Ltda

09.318.242/0001-00

Ana Maria Marcondes Penido Sant'ana
021.984.728-21
24.385.951

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Não

Não

31/10/2008

0

0,000000

24.385.951

100,000000

OUTROS
2

0,000000

0

0,000000

2

0,000000

24.385.953

100,000000

0

0,000000

24.385.953

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Administradora Santo Estevão S A

27.157.783/0001-78

João Pedro Amado Andrade
043.558.527-41

Brasileiro-SP

Não

Não

0

0,000000

7.470.859

49,970000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

7.470.859

25,000000

Marcos Amado Andrade
043.558.517-70

Brasileiro-MG

Não

Não

0

0,000000

7.470.859

49,970000

7.470.859

25,000000

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Braisleiro-MG

Não

Sim

6.066

0,040000

4.986.587

49,860000

14.950.318

100,000000

19.942.081

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS
0

Sergio Lins Andrade
235.755.577-72
4.980.521

99,770000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

TOTAL
4.991.763

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Administradora Santo Estevão S A

27.157.783/0001-78

Yara Sanches de Andrade
055.697.107-87

Brasileira-MG

Não

Não

11.242

0,230000

2.534

0,020000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

13.776

0,140000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Andrade Gutierrez S A

17.262.197/0001-30

Administradora Santana Ltda
16.741.134/0001-01

Brasileira

Sim

Sim

25/10/2012

271.021.602

33,330000

542.051.727

33,340000

813.073.329

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

33,340000

Administradora Santo Estevão S A
27.157.783/0001-78

Brasileira

Sim

Sim

28/05/2013

271.021.602

33,330000

542.051.727

33,330000

813.073.329

Sim

Sim

28/05/2013

542.051.727

33,330000

813.073.329

33,330000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

33,330000

Administradora São Miguel Ltda
19.135.623/0001-08

Brasileira

271.021.602

33,330000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS
13

0,010000

0

0,000000

13

0,000000

813.064.819

100,000000

1.626.155.181

100,000000

2.439.220.000

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participações Morro Vermelho S A

03.987.192/0001-60

OUTROS
9

0,000000

0

0,000000

9

09.594.448/0001-55

brasileira

749.997

33,330000

Sim

Sim

02/05/2012

0

0,000000

749.997

0,000000

RCABON Empreendimentos e Participações S A

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

11,110000

RCABPN Empreendimentos e Participações S A
09.594.459/0001-35

brasileira

Sim

Sim

02/05/2012

0

0,000000

1.498.080

33,290000

1.498.080

Sim

Sim

02/05/2012

0

0,000000

749.997

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

22,190000

RCNON Empreendimentos e Participações S A
09.594.570/0001-21

brasileira-SP

749.997

33,330000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

11,110000

RCNPN Empreendimentos e Participações S A
09.594.480/0001-30

brasileira

Sim

Sim

02/05/2012

0

0,000000

1.498.080

33,290000

1.498.080

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

22,190000

Ações %

PÁGINA: 162 de 231

Formulário de Referência - 2014 - RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.

Versão : 6

15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participações Morro Vermelho S A

03.987.192/0001-60

RCNPN Empreendimentos e Participações S A
09.594.480/0001-30

brasileira

Sim

Sim

02/05/2012

0

0,000000

1.498.080

33,290000

1.498.080

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

22,190000

RCPODON Empreendimentos e Participações S A
09.594.541/0001-60

brasileira

Sim

Sim

02/05/2012

749.997

33,340000

0

0,000000

749.997

Sim

Sim

02/05/2012

1.498.080

33,290000

1.498.080

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

11,120000

RCPODPN Empreendimentos e Participações S A
09.594.468/0001-26

brasileira

0

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

22,190000

RRRPN Empreendimentos e Participações S.A
09.608.284/0001-78

Brasileira-SP

Sim

Sim

02/05/2012

0

0,000000

5.760

0,130000

5.760

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,090000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participações Morro Vermelho S A

03.987.192/0001-60

TOTAL
2.250.000

100,000000

4.500.000

100,000000

6.750.000

100,000000

PÁGINA: 164 de 231

Formulário de Referência - 2014 - RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.

Versão : 6

15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Camargo Correa Investimentos em Infra Estrutura S A

02.372.232/0001-04

OUTROS
1.058.326.178

100,000000

0

0,000000

1.058.326.178

100,000000

1.058.326.178

100,000000

0

0,000000

1.058.326.178

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Camargo Correa S A

01.098.905/0001-09

OUTROS
48.946

100,000000

93.100

100,000000

142.046

100,000000

48.946

100,000000

93.100

100,000000

142.046

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participações Morro Vermelho S A

03.987.192/0001-60

OUTROS
2.250.000

100,000000

4.500.000

100,000000

6.750.000

100,000000

2.250.000

100,000000

4.500.000

100,000000

6.750.000

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Administradora Santana Ltda

16.741.134/0001-01

Angela Gutierrez
222.329.906-72

Brasileira

Não

Não

13/12/2007

99.998

33,330000

0

0,000000

99.998

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

33,330000

Cristiana Gutierrez
436.097.836-72

Brasileira

Não

Não

13/12/2007

99.998

33,330000

0

0,000000

99.998

Não

Não

13/12/2007

0

0,000000

99.970

33,330000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

33,330000

Espólio de Roberto Gutierrez
591.170.366-15

Brasileira

99.970

33,330000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
34

0,010000

0

0,000000

34

0,010000

300.000

100,000000

0

0,000000

300.000

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Administradora Santo Estevão S A

27.157.783/0001-78

João Pedro Amado Andrade
043.558.527-41

Brasileiro-SP

Não

Não

12/09/2011

0

0,000000

2.500.000

49,910000

2.500.000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

25,000000

Marcos Amado Andrade
043.558.517-70

braisleiro-SP

Não

Não

12/09/2011

0

0,000000

2.500.000

49,910000

2.500.000

25,000000

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Brasileira

Não

Não

12/09/2011

6.066

0,130000

4.986.587

49,860000

5.008.600

100,000000

10.000.363

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS
0

Sergio Lins Andrade
235.755.577-72
4.980.521

99,770000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

TOTAL
4.991.763

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Administradora Santo Estevão S A

27.157.783/0001-78

Yara Sanches de Andrade
055.697.107-87

Brasileira-MG

Não

Não

12/09/2011

11.242

0,230000

2.534

0,050000

13.776

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,140000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Administradora São Miguel Ltda

19.135.623/0001-08

Agua Branca Participações Ltda
07.151.347/0001-84

Brasileira

Não

Não

27/08/2012

1.392.800

7,330000

0

0,000000

1.392.800

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

7,330000

Alvaro Furtado de Andrade
449.005.116-68

Brasileira

Não

Não

27/08/2012

1.471.407

7,750000

0

0,000000

1.471.407

Não

Não

27/08/2012

0

0,000000

1.404.800

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

7,750000

Angelinos Participações Ltda
07.154.477/0001-70

Brasileiro-MG

1.404.800

7,400000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

7,400000

Cristalia Participações Ltda
07.147.738/0001-25

Brasileira

Não

Não

27/08/2012

1.431.200

7,540000

0

0,000000

1.431.200

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

7,540000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Administradora São Miguel Ltda

19.135.623/0001-08

Eduardo Borges de Andrade
000.309.886-91

Brasileiro-MG

Não

Não

27/08/2012

1

0,000000

0

0,000000

1

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000001

Flavio Furtado de Andrade
124.947.986-04

Brasileira

Não

Não

27/08/2012

633.957

3,340000

0

0,000000

633.957

Não

Não

27/08/2012

0

0,000000

1.497.200

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

3,340000

Guvidala Participações Ltda
07.154.488/0001-50

Brasileira

1.497.200

7,880000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

7,880000

Heloisa Furtado de Andrade
325.305.956-15

Brasileira

Não

Não

27/08/2012

1.415.006

7,450000

0

0,000000

1.415.006

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

7,450000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Administradora São Miguel Ltda

19.135.623/0001-08

Laura Furtado de Andrade
420.750.176-20

Brasileira

Não

Não

27/08/2012

1.415.007

7,450000

0

0,000000

1.415.007

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

7,450000

Luciana Furtado Andrade
510.568.016-20

Brasileira

Não

Não

27/08/2012

1.463.007

7,700000

0

0,000000

1.463.007

Não

Não

27/08/2012

0

0,000000

1.356.207

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

7,700000

Marilia Furtado de Andrade
264.910.446-53

Brasileira

1.356.207

7,140000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

7,140000

Morrote Participações Ltda
07.154.654/0001-19

Brasileira

Não

Não

27/08/2012

1.196.000

6,300000

0

0,000000

1.196.000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

6,300000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Administradora São Miguel Ltda

19.135.623/0001-08

OUTROS
1

0,010000

0

0,000000

1

327.316.986-91

Brasileira

1.485.807

7,820000

0,009999

Não

Não

27/08/2012

0

0,000000

1.485.807

7,820000

100,000000

0

0,000000

18.990.000

100,000000

07.154.469/0001-24

Brasileira

Não

Não

27/08/2012

1.455.200

7,660000

0

0,000000

1.455.200

Não

Não

27/08/2012

0

0,000000

1.372.400

Paulo Furtado de Andrade

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
18.990.000

Travessia Participações Ltda

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

7,660000

Verdigris Participações Ltda
07.149.689/0001-60

Brasileira

1.372.400

7,230000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

7,230000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RCABON Empreendimentos e Participações S A

09.594.448/0001-55

OUTROS
0

0,000000

110

73,330000

110

535.804.358-68

brasileira

749.850

100,000000

0,010000

Sim

Sim

01/10/2008

40

26,670000

749.890

99,990000

150

100,000000

750.000

100,000000

Rosana Camargo de Arruda Botelho

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

TOTAL
749.850

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RCABPN Empreendimentos e Participações S A

09.594.459/0001-35

OUTROS
110

0,010000

0

0,000000

110

535.804.358-68

brasileira

1.499.890

99,990000

0,010000

Sim

Sim

01/10/2008

0

0,000000

1.499.890

99,990000

0

0,000000

1.500.000

100,000000

Rosana Camargo de Arruda Botelho

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
1.500.000

100,000000

PÁGINA: 176 de 231

Formulário de Referência - 2014 - RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.

Versão : 6

15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RCNON Empreendimentos e Participações S A

09.594.570/0001-21

OUTROS
0

0,000000

110

73,330000

110

535.804.608-97

Brasileira-SP

749.850

100,000000

0,010000

Não

Sim

01/10/2008

40

26,670000

749.890

99,990000

150

100,000000

750.000

100,000000

Renata de Camargo Nascimento

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

TOTAL
749.850

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RCNPN Empreendimentos e Participações S A

09.594.480/0001-30

OUTROS
110

0,010000

0

0,000000

110

535.804.608-97

Brasileira-SP

1.499.890

99,990000

0,010000

Sim

Não

01/10/2008

0

0,000000

1.499.890

99,990000

0

0,000000

1.500.000

100,000000

Renata de Camargo Nascimento

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
1.500.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RCPODON Empreendimentos e Participações S A

09.594.541/0001-60

OUTROS
0

0,000000

150

100,000000

150

153.204.398-81

Brasileira-SP

749.850

100,000000

0,020000

Não

Não

01/10/2008

0

0,000000

749.850

99,980000

150

100,000000

750.000

100,000000

Regina de Camargo Pires Oliveira Dias

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
749.850

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RCPODPN Empreendimentos e Participações S A

09.594.468/0001-26

OUTROS
150

0,010000

0

0,000000

150

153.204.398-81

Brasileira

1.499.850

99,990000

0,010000

Não

Não

01/10/2008

0

0,000000

1.499.850

99,990000

0

0,000000

1.500.000

100,000000

Regina de Camargo Pires Oliveira Dias

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
1.500.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

RRRPN Empreendimentos e Participações S.A

09.608.284/0001-78

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

0

153.204.398-81

Brasileira-SP

1.980

33,340000

Não

Sim

01/10/2008

0

0,000000

1.980

0,000000

Regina de Camargo Pires Oliveira Dias

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

33,340000

Renata de Camargo Nascimento
535.804.608-97

Brasileira-SP

Não

Sim

01/10/2008

1.980

33,330000

0

0,000000

1.980

Não

Sim

01/10/2008

0

0,000000

1.980

33,330000

0

0,000000

5.940

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

33,330000

Rosana Camargo de Arruda Botelho
535.804.358-68

Brasileira-SP

1.980

33,330000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
5.940

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Agua Branca Participações Ltda

07.151.347/0001-84

Camila da Cunha Pereira
272.869.938-01

Brasileira-MG

Não

Não

30/12/2008

5

0,000001

0

0,000000

5

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000001

Gabriel Donato de Andrade
327.316.986-91

Brasileira-MG

Não

Não

30/12/2008

1

0,000001

0

0,000000

1

Não

Não

30/12/2008

0

0,000000

5

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000001

Gabriela Andrade da Cunha Pereira
327.316.986-91

Basileira-MG

5

0,000001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000001

Laura Furtado de Andrade
420.750.176-20

Brasileira

Não

Não

30/12/2008

1.392.780

99,999995

0

0,000000

1.392.780

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

99,999995
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Agua Branca Participações Ltda

07.151.347/0001-84

Mariana da Cunha Pereira
025.082.266-02

Brasileira-MG

Não

Não

30/12/2008

5

0,000001

0

0,000000

5

0,000001

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

835.774.836-87

Brasileira-MG

Não

Não

30/12/2008

5

0,000001

0

0,000000

5

0,000001

0

0,000000

1.392.801

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
0

Rafael Andrade da Cunha Pereira

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
1.392.801

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Angelinos Participações Ltda

07.154.477/0001-70

Gabriel Donato de Andrade
327.316.986-91

Brasileira-MG

Não

Não

18/03/2005

1

0,000001

0

0,000000

1

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000001

Luciana Furtado Andrade
510.568.016-20

Brasileira-MG

Não

Não

18/03/2005

1.404.800

99,999999

0

0,000000

1.404.800

99,999999

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

1.404.801

100,000000

0

0,000000

1.404.801

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cristalia Participações Ltda

07.147.738/0001-25

Gabriel Donato de Andrade
327.316.986-91

Brasileiro-MG

Não

Não

18/03/2005

1

0,000001

0

0,000000

1

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000001

Heloisa Furtado de Andrade
325.305.956-15

Brasileira

Não

Não

18/03/2005

1.431.200

99,999999

0

0,000000

1.431.200

99,999999

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

1.431.201

100,000000

0

0,000000

1.431.201

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Guvidala Participações Ltda

07.154.488/0001-50

Gabriel Donato de Andrade
327.316.986-91

Brasileiro-MG

Não

Não

18/03/2005

1

0,000001

0

0,000000

1

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000001

Luciana Furtado de Andrade
510.568.016-20

Brasileira

Não

Não

18/03/2005

1.404.800

99,999999

0

0,000000

1.404.800

99,999999

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

1.404.801

100,000000

0

0,000000

1.404.801

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Morrote Participações Ltda

07.154.654/0001-19

Felipe Pinheiro Andrade
219.750.578-56

brasileiro-SP

Não

Não

11/11/2011

143.520

12,000000

0

0,000000

143.520

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

12,000000

Flavio Furtado de Andrade
124.947.986-04

Brasileira

Não

Não

11/11/2011

908.960

76,000000

0

0,000000

908.960

Não

Não

11/11/2011

0

0,000000

143.520

12,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

76,000000

Julia Pinheiro Andrade
257.806.288-90

Brasileira-SP

143.520

12,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
1

0,000000

0

0,000000

1

0,000000

1.196.001

100,000000

0

0,000000

1.196.001

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Travessia Participações Ltda

07.154.469/0001-24

Gabriel Donato de Andrade
327.316.986-91

Brasileiro-MG

Não

Não

18/03/2005

1

0,000001

0

0,000000

1

0,000001

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

327.316.986-91

Brasileira

Não

Não

18/03/2005

1.455.200

99,999999

0

0,000000

1.455.200

99,999999

0

0,000000

1.455.201

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
0

Paulo Furtado de Andrade

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL
1.455.201

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Acionista controlador

Última alteração

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)
CONTROLADORA / INVESTIDORA

Verdigris Participações Ltda

07.149.689/0001-60

Gabriel Donato de Andrade
327.316.986-91

Brasileira-MG

Não

Não

05/01/2005

1

0,000001

0

0,000000

1

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000001

Marilia Furtado de Andrade
264.910.446-53

Brasileira

Não

Não

05/01/2005

1.372.400

99,999999

0

0,000000

1.372.400

99,999999

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS
0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

1.372.401

100,000000

0

0,000000

1.372.401

100,000000

TOTAL

PÁGINA: 189 de 231

Formulário de Referência - 2014 - RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.

Versão : 6

15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

15/01/2013

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

3

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

716.533.334

33,330000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

1.433.066.666

66,670000%

Preferencial Classe A

1.433.066.666

100,000000%

Total

2.149.600.000

100,000000%
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15.4 - Organograma dos acionistas

15.4 Organograma dos acionistas.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

15.5 Acordo de acionistas.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

15.6 Alterações rel. particip. controle e adm.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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15.7 - Outras informações relevantes

15.7. Outras informações que a Companhia julga relevantes
As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

16.1. Descrição das regras, políticas e práticas da Companhia quanto à realização de transações com partes relacionadas, conforme
definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

CCR S.A. - Divisão Actua

02/01/2012

4.753.476,98

R$ 10.950,00

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/01/2014

NÃO

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Prestador de serviços de gestão administrativa, incluindo suprimentos, tesouraria e Frotas ao Grupo CCR

Garantia e seguros

não há previsão de garantia.

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2014, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

0,000000

Natureza e razão para a operação
Companhia de Participações em Concessões –
Divisão Engelog

02/01/2012

4.911.912,64

0,00

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/01/2013

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a CONCESSIONÁRIA contrata a DIVISÃO ENGELOG para a prestação de serviços de
gestão em assessoria e consultoria de engenharia, (os SERVIÇOS) necessários para a contratação das obras previstas no CONTRATO DE
CONCESSÃO (as "OBRAS").Prestação de serviços de gestão de assessoria e consultoria de engenharia (os SERVIÇOS) necessários para a
execução da CONSERVAÇÃO DE ROTINA previstos no contrato de concessão.

Garantia e seguros

não há previsão de garantia

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2013, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM
CONCESSÕES – DIVISÃO ENGELOGTEC

30/03/2012

2.563.270,00

0,00

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/01/2013

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Constitui o objeto do presente instrumento, a prestação de os SERVIÇOS DE TECNOLOGIA necessários: ao planejamento, administração, e
suporte de informática (hardwares e softwares); ao desenvolvimento de sistemas, sem limitação do gerenciamento de quaisquer recursos não
humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da informação; à gestão da manutenção de Sistemas de Tecnologia de
Informação, instalações e equipamentos eletro-eletrônicos.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

não há previsão de garantia

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2013, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
Actua Serviços Compartilhados Ltda.

02/01/2010

2.199.940,00

0,00

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/05/2010

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Prestação de serviços compartilhados nas áreas de Financeiro; Contabilidade; Suprimentos; e Frotas veiculares

Garantia e seguros

não há previsão de garantia

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/05/2010, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
CCR – FILIAL DIVISÃO ACTUA;

02/01/2010

3.063.370,00

R$ 475.000,00

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/01/2011

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Prestação de serviços de gestão administrativa, incluindo recursos humanos, financeiro, suprimentos e frotas veiculares

Garantia e seguros

não há previsão de garantia

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2011, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
ACTUA ASSESSORIA LTDA

02/01/2010

Relação com o emissor

Relacionada

2.614.690,00

0,00

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

01/07/2010

NÃO

0,000000
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Prestação de serviços de gestão administrativa, incluindo recursos humanos.

Garantia e seguros

não há previsão de garantia

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 01/07/2010, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
ENGELOG CENTRO DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2010

1.177.180,00

0,00

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/01/2011

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

a prestação pela CONTRATADA em favor da CONTRATANTE, dos serviços de gestão DE TECNOLOGIA necessários: ao planejamento,
administração, e suporte de informática (hardwares e softwares); ao desenvolvimento de sistemas, sem limitação do gerenciamento de quaisquer
recursos não humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da informação; à gestão da manutenção de Sistemas de
Tecnologia de Informação, instalações e equipamentos eletro-eletrônicos;
1.3. Exclui-se do objeto do presente contrato a efetiva execução pela CONTRATADA, de forma parcial ou total, de serviços de Tecnologia.

Garantia e seguros

não há previsão de garantia

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2011, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM
CONCESSÕES – DIVISÃO ENGELOGTEC

01/06/2010

926.770,00

0,00

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/01/2011

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Constitui o objeto do presente instrumento, a prestação de os SERVIÇOS DE TECNOLOGIA necessários: ao planejamento, administração, e
suporte de informática (hardwares e softwares); ao desenvolvimento de sistemas, sem limitação do gerenciamento de quaisquer recursos não
humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da informação; à gestão da manutenção de Sistemas de Tecnologia de
Informação, instalações e equipamentos eletro-eletrônicos.

Garantia e seguros

não há previsão de garantia

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2011, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

CCR S.A

01/01/2011

5.851.330,00

0,00

Não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada.

31/01/2012

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Prestador de serviços de gestão administrativa, incluindo suprimentos, tesouraria e Frotas ao Grupo CCR

Garantia e seguros

não há previsão de garantia.

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2012, em razão de ter expirado a vigência.

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação

Natureza e razão para a operação
Companhia de Participações em Concessões Divisão Engelog

01/01/2011

1.962.924,84

0,00

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/01/2012

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a CONCESSIONÁRIA contrata a DIVISÃO ENGELOG para a prestação de serviços de
gestão em assessoria e consultoria de engenharia, (os SERVIÇOS) necessários para a contratação das obras previstas no CONTRATO DE
CONCESSÃO (as "OBRAS").

Garantia e seguros

Não há previsão de garantia

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2012, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
Companhia de Participações em Concessões Divisão Engelog

01/01/2011

749.490,24

0,00

Não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada.

31/01/2012

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Prestação de serviços de gestão de assessoria e consultoria de engenharia (os SERVIÇOS) necessários para a execução da CONSERVAÇÃO DE
ROTINA previstos no contrato de concessão.

Garantia e seguros

Não há previsão de garantia
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2012, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
Companhia de Participações em Concessões Divisão Engelogtec

01/01/2011

2.343.670,00

0,00

Não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/01/2012

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Constitui o objeto do presente instrumento, a prestação de os SERVIÇOS DE TECNOLOGIA necessários: ao planejamento, administração, e
suporte de informática (hardwares e softwares); ao desenvolvimento de sistemas, sem limitação do gerenciamento de quaisquer recursos não
humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da informação; à gestão da manutenção de Sistemas de Tecnologia de
Informação, instalações e equipamentos eletro-eletrônicos.

Garantia e seguros

Não há previsão de garantia

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2012, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTOS S A

28/11/2006

0,00

R$ 25.192.317,00

não há montante a ser Prazo indeterminado
atribuido com realação a
parte relacionada

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Companhia sob controle comum

Objeto contrato

Prestação de serviços para constituição, implantação e administração do centro de gestão de Meios de Pagamentos e outras avenças.

Garantia e seguros

Seguro de Responsabilidade Civil Geral no mínimo de R$1.000.000,00 - Fiança bancária no valor de R$3.000.000,00 - Fiança bancária para o
integral cumprimento das demais obrigaçõs contraídas, e, especificamente, o desempenho do SISTEMA, a infra-estrutura, software e hardware, no
valor de R$2.000.000,00.

Rescisão ou extinção

O contrato ainda está vigente, uma vez que o prazo é indeterminado. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
J. Malucelli Construtora de Obras S.A

10/11/2011

42.030.314,43

R$ 3.097.602,81

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

08/05/2014

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Execução de serviços de Manutenção do pavimento das Rodovias BR-277 e BR-376 para os anos de 2012 e 2013.

Garantia e seguros

20% do valor da mão de obra utilizada no contrato será para garantia de passivo trabalhista,previdenciário e fiscal, sendo que para a presente
licitação, considerando que do valor do contrato o proponente deverá considerar em sua proposta, um percentual de 15% (quinze por cento) do
Valor Anual de Seguro como sendo o valor de mão de obra envolvida no contrato. 20% do do Valor Anual de Seguro para garantia de execução total
do contrato.

Rescisão ou extinção

O contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à outra parte
direito de reclamação ou indenização, nos casos de:
a) Liquidação judicial ou extrajudicial; b) Pedido ou roposição de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento, decretação ou homologação de
falência, convolação de recuperação judicial em falência, ou, ainda legítimo protesto de título de emissão, sem sustação no prazo legal; c) Extinção,
por qualquer motivo, do Contrato de Concessão da CONTRATANTE.
O contrato será sumariamente rescindido, sem prejuízo das penalidades contratuais avençadas, no caso de sua transferência, a terceiros, pela
CONTRATADA, sem a expressa anuência da CONTRATANTE.

Natureza e razão para a operação
Companhia de Participações em Concessão
Divisão Engelog

01/06/2010

410.332,86

0

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/01/2011

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Prestação de serviços de gestão de assessoria e consultoria de engenharia (os SERVIÇOS) necessários para a execução da CONSERVAÇÃO DE
ROTINA previstos no contrato de concessão

Garantia e seguros

não há previsão de garantia

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2011, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
Companhia de Participações em Concessões –
Divisão Engelog

01/06/2010

1.038.863,98

0,0

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/01/2011

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Prestação de todos os serviços de assessoria e consultoria de engenharia (os SERVIÇOS) necessários para a execução da CONSERVAÇÃO DE
ROTINA previstos no contrato de concessão
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

não há previsão de garantia

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2011, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM
CONCESSÕES – DIVISÃO ENGELOGTEC

31/12/2012

2.415.870,00

0,00

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/01/2014

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Constitui o objeto do presente instrumento, a prestação de os SERVIÇOS DE TECNOLOGIA necessários: ao planejamento, administração, e
suporte de informática (hardwares e softwares); ao desenvolvimento de sistemas, sem limitação do gerenciamento de quaisquer recursos não
humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da informação; à gestão da manutenção de Sistemas de Tecnologia de
Informação, instalações e equipamentos eletro-eletrônicos.

Garantia e seguros

não há previsão de garantia.

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2014, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
Companhia de Participações em Concessões –
Divisão Engelog

31/12/2012

2.646.155,16

0,00

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/01/2014

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a CONCESSIONÁRIA contrata a DIVISÃO ENGELOG para a prestação de serviços de
gestão em assessoria e consultoria de engenharia, (os SERVIÇOS) necessários para a contratação das obras previstas no CONTRATO DE
CONCESSÃO (as "OBRAS").

Garantia e seguros

não há previsão de garantia

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2014, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Natureza e razão para a operação
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Companhia de Participações em Concessões –
Divisão Engelog

31/12/2012

872.735,52

0,00

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

31/01/2014

NÃO

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Prestação de serviços de gestão de assessoria e consultoria de engenharia (os SERVIÇOS) necessários para a execução da CONSERVAÇÃO DE
ROTINA previstos no contrato de concessão.

Garantia e seguros

não há previsão de garantia

Rescisão ou extinção

contrato encerrado em 31/01/2014, em razão de ter expirado a vigência. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

0,000000

Natureza e razão para a operação
J. Malucelli Construtora de Obras S.A

07/05/2012

59.663.218,66

R$ 14.287.553,81

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

21/06/2014

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Relacionada

Objeto contrato

Duplicação da Rodovia BR-277, entre o km 114+350 e o km 123+900 e ligação entre as Pistas Norte e Sul, no município de Campo Largo-PR.

Garantia e seguros

20% do valor da mão de obra utilizada no contrato será para garantia de passivo trabalhista,
previdenciário e fiscal, sendo que para a presente licitação, considerando que do valor do contrato o proponente deverá considerar em
sua proposta, um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do Valor Anual de Seguro como sendo o
valor de mão de obra envolvida no contrato. 20% do do Valor Anual de Seguro para garantia de execução total do contrato.

Rescisão ou extinção

O contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à outra parte
direito de reclamação ou indenização, nos casos de:
a) Liquidação judicial ou extrajudicial; b) Pedido ou roposição de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento, decretação ou homologação de
falência, convolação de recuperação judicial em falência, ou, ainda legítimo protesto de título de emissão, sem sustação no prazo legal; c) Extinção,
por qualquer motivo, do Contrato de Concessão da CONTRATANTE.
O contrato será sumariamente rescindido, sem prejuízo das penalidades contratuais avençadas, no caso de sua transferência, a terceiros, pela
CONTRATADA, sem a expressa anuência da CONTRATANTE.

Natureza e razão para a operação
J. Malucelli Construtora de Obras S.A

26/12/2013

61.858.327,92

R$ 61.858.327,92

não há montante a ser
atribuído com relação a
parte relacionada

20/03/2015

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Realcionada

Objeto contrato

Duplicação da BR-376 entre os km 476+600 ao km 465+600 (trecho l) inclusos OAEs e também execução de OAE no km 461+300 sobre o Rio
Tibagi.

Garantia e seguros

20% do valor da mão de obra utilizada no contrato será para garantia de passivo trabalhista,
previdenciário e fiscal, sendo que para a presente licitação, considerando que do valor do contrato o proponente deverá considerar em
sua proposta, um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do Valor Anual de Seguro como sendo o
valor de mão de obra envolvida no contrato. 20% do do Valor Anual de Seguro para garantia de execução total do contrato.

Rescisão ou extinção

O contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à outra parte
direito de reclamação ou indenização, nos casos de:
a) Liquidação judicial ou extrajudicial; b) Pedido ou roposição de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento, decretação ou homologação de
falência, convolação de recuperação judicial em falência, ou, ainda legítimo protesto de título de emissão, sem sustação no prazo legal; c) Extinção,
por qualquer motivo, do Contrato de Concessão da CONTRATANTE.
O contrato será sumariamente rescindido, sem prejuízo das penalidades contratuais avençadas, no caso de sua transferência, a terceiros, pela
CONTRATADA, sem a expressa anuência da CONTRATANTE.

Natureza e razão para a operação
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter estritamente
comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionadas no item 16.2 acima ocorridas no último
exercício social:
{a) Identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses:
Quando necessário, o procedimento de tomada de decisões para a realização de operações com partes relacionadas seguirá os termos do
artigo 115 da Lei 6.404/76, que determina que o acionista ou o administrador, conforme o caso, nas assembléias gerais ou nas reuniões
da administração, abstenha-se de votar nas deliberações relativas: (i) ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação
do capital social; (ii) à aprovação de suas contas como administrador; e (iii) a quaisquer matérias que possam beneficiá-lo de modo
particular ou que seu interesse conflite com o da Companhia.
Os debates em torno da criação de consensos e de soluções para conflitos de interesses sempre figuraram na alta gestão do grupo
formado pela controladora da companhia, CCR S.A. e suas subsidiárias (“CCR” e “Grupo CCR”, respectivamente), ao qual pertence a
Companhia, sendo que sua controladora, a CCR S.A, desenvolveu mecanismos para evitar decisões que não considerem a pluralidade de
visões sobre os negócios do grupo, incluindo-se a Companhia. A possibilidade de haver auditorias independentes para avaliar projetos, no
âmbito do conselho de administração da CCR, além das aprovações societárias na Companhia, conforme previsto em seu estatuto social,
pelo Conselho de Administração é uma política de tomadas de decisões e avaliações que respeita as posições hierárquicas dos conselhos
gestores e são diferenciais este processo.
Em caso de conflito de interesses, o acordo de acionistas da CCR dispõe que seus acionistas (controladores indiretos da Companhia)
envolvidos se comprometam a se abster de votar nas reuniões prévias às assembléias gerais da CCR (“Reuniões Prévias”), assim como
os membros por eles indicados para compor o conselho de administração da CCR.
Outro elemento importante é a participação equilibrada dos controladores indiretos da Companhia nas deliberações da CCR acerca de
matérias envolvendo contratações de partes relacionadas: exige-se um quórum mínimo de 51% deles para a aprovação de determinadas
matérias durante as Reuniões Prévias. Com isso, todas as medidas de relevância para a CCR e consequentemente para a Companhia,
são necessariamente analisadas de forma coletiva. Acionistas minoritários da CCR têm a oportunidade de comunicar demandas e
recomendações à alta gestão por meio do canal de Relações com Investidores da CCR.
Há, ainda, publicações como o Código de Conduta da CCR e o Código de Ética do Grupo CCR, ambos disponíveis no site da CCR, que
definem visões e valores que compõem a estratégia de desenvolvimento do Grupo CCR. O primeiro, destinado a acionistas controladores,
administradores, conselheiros fiscais, integrantes dos demais órgãos com funções técnicas ou consultivas e colaboradores ou executivos
com acesso a informações de relevância, tem o objetivo de manter padrões de transparência na política interna da Companhia e de sua
controladora, respectivamente, na negociação de Valores Mobiliários da Companhia e da CCR e no uso de informações relevantes. Já o
Código de Ética, destinado a todos os administradores e colaboradores do Grupo CCR.
O Código de Ética, destinado a todos os administradores e colaboradores do Grupo CCR, estabelece princípios gerais que devem definir
as relações da empresa com a comunidade, com fornecedores, acionistas e investidores. Nesse sentido, e a fim de evitar qualquer forma
de conflito de interesses, toda e qualquer contratação realizada pelas empresas pertencentes ao Grupo CCR, dentre elas a Companhia,
independentemente de serem ou não com partes relacionadas em regra geral, passa por um processo de contratação regular, consistente
em:
• orçamento estimado e prévio da contratação, com base em preços de mercado;
• realização de licitação/carta-convite a empresas especializadas ou requisição de serviços mediante eventual proposta;
• análise de propostas recebidas, considerando o melhor preço, diante do praticado no mercado;
• seleção da empresa vencedora (para a prestação de serviços) ou definição de taxa média de mercado e eventuais particularidades do
negócio (para demais contratações);
• aprovações societárias, se necessário, considerando o previsto no estatuto social da CCR e no estatuto social da empresa controlada,
envolvida na contratação, neste caso a Companhia, na condição de contratante da prestação de serviços.
(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório adequado
Realizamos operações comerciais com as nossas partes relacionadas para o desenvolvimento das nossas atividades de exploração da
rodovia.
Além de serviços administrativos, de tecnologia da informação e de engenharia os quais são prestados por sociedades sob controle
comum.
Conforme disposto na alínea (a) supra, as condições pactuadas em contratações com partes relacionadas devem estar em consonância
com a prática de mercado, e são formalizadas mediante a celebração de respectivos contratos, com cláusulas gerais semelhantes a
qualquer contratação e especificas em relação à contratação,
se eventualmente necessário. Nesse sentido, as condições de
pagamento devem refletir as condições pactuadas pelas partes contratantes em consonância com as propostas vencedoras.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

716.533.334

1.433.066.666

2.149.600.000

716.533.334

1.433.066.666

2.149.600.000

716.533.334

1.433.066.666

2.149.600.000

716.533.334

1.433.066.666

2.149.600.000

Capital Integralizado

15/12/2014

136.464.000,00

Tipo de capital

Capital Integralizado

12/12/2013

129.970.000,00

Tipo de capital

Capital Integralizado

21/12/2012

114.800.000,00

Tipo de capital

Capital Integralizado

21/12/2011

109.400.000,00

Outros títulos conversíveis em ações

Capital social por classe de ações
Classe de ação preferencial

Quantidade de ações (Unidades) Título

Preferencial Classe A

Tipo de capital

Condições para conversão

1.433.066.666

Capital Integralizado

30/11/1997

107.480.000,00
Capital social por classe de ações

Classe de ação preferencial
Preferencial Classe A

716.533.334

1.433.066.666

2.149.600.000

Outros títulos conversíveis em ações

Quantidade de ações (Unidades) Título

Condições para conversão

1.433.066.666
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

21/12/2012

Conselho de
Administração

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

21/12/2012

5.400.000,00

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

12/12/2013

15.170.000,00

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

15/12/2014

6.494.000,00

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

Data emissão

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
12/12/2013

Conselho de
Administração

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
15/12/2014

Assembleia Geral

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
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17.5 - Outras informações relevantes

17.5.

Outras informações que a Companhia julga relevantes

Não existem outras informações relevantes sobre este item 17.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

18.2 Regras estatutárias que limitem o direito de voto.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

18.3 Suspensão de direitos patrim./ políticos.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Valor mobiliário

Nota Comercial

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures simples

Data de emissão

15/04/2010

Data de vencimento

15/11/2015

Quantidade
(Unidades)

200.000

Valor total
(Reais)

200.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

(i) relação entre Dívida Líquida da Companhia e EBITDA da Companhia menor ou igual
a 3,00 (três inteiros), no balanço patrimonial da Companhia (consolidado); ou
(ii) relação entre Caixa (EBITDA subtraído de IR e CSLL) e Serviço da Dívida da
Companhia maior ou igual a 1,30 (um inteiro e trinta centésimos), no balanço
patrimonial da Companhia (consolidado).
(iii) Relação entre Dívida Líquida mais mútuos contraídos com os controladores diretos
ou indiretos/ou afiliados) e EBITDA menor ou igual a 4,00 (quatro inteiros)

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A qualquer momento, a exclusivo critério da Emissora, mediante o pagamento de
prêmio de 0,30% por ano, se ocorrer até o 912º dia ou 0,20% por ano, caso ocorra a
partir do 913º dia, incidente sobre o saldo devedor atualizado das debêntures.

Características dos valores
mobiliários

Debêntures simples, espécie subordinada, série Única, Remuneração:as Debêntures
fazem jus a uma remuneração correspondente à variação acumulada do percentual de
115,50% ao ano, base 252 dias úteis, sobre as taxas médias dos DI – Depósitos
Interfinanceiros de um dia, extra grupo (“Taxa DI”), calculadas e divulgadas pela CETIP,
incidentes sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, a partir da Data de Emissão ou da
data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, e pagos
ao final de cada Período de Capitalização, conforme definido na Escritura.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os titulares das Debêntures poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembléia a fim
de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das Debêntures (a
“AGD”). A AGD pode ser convocada (i) pelo Agente Fiduciário, (ii) pela Emissora, (iii)
por titulares das Debêntures que representem 10% , no mínimo, das debêntures em
Circulação, ou (iv) pela CVM.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures simples

Data de emissão

11/11/2013

Data de vencimento

11/11/2015

Quantidade
(Unidades)

12.000

Valor total
(Reais)

120.000.000,00

Restrição a circulação

Sim
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Descrição da restrição

As Debêntures somente poderão ser negociadas em mercado de balcão organizado
depois de decorridos 90 dias de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, nos termos
dos artigos 13 e 14 da Instrução CVM 476, observado ainda o cumprimento pela
Emissora das obrigações definidas no artigo 17 da Instrução CVM 476. Observado o
disposto no artigo 4º, incisos I e II, da Instrução CVM 476, somente investidores
qualificados, nos termos da definição da Instrução da CVM nº 409, de 18 de agosto de
2004, conforme alterada e atualmente em vigor, e considerada a previsão do art. 4º da
Instrução CVM 476, poderão subscrever ou adquirir as Debêntures, nos termos do
artigo 15 da Instrução CVM 476, ressalvado o disposto no § 1º do artigo 15 da Instrução
CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Emissora poderá realizar, a qualquer tempo, o resgate antecipado facultativo da
totalidade das Debêntures. O valor do resgate antecipado da totalidade das Debêntures
devido pela Emissora será equivalente ao saldo do Valor Nominal Unitário (conforme
definido na Escritura e abaixo) a ser resgatado, acrescido dos respectivos Juros
Remuneratórios e dos Encargos Moratórios (ambos definidos na Escritura e abaixo), se
for o caso, desde a Data de Emissão, ou da data do último pagamento de Juros
Remuneratórios, conforme o caso, até a data do efetivo resgate.

Características dos valores
mobiliários

Debêntures simples, da espécie quirografária, em série única e não conversíveis em
ações.
Sobre o saldo do Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes
à variação acumulada de 106,40% das taxas médias diárias do DI – Depósito
Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano,
base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP (“Juros
Remuneratórios”). Os Juros Remuneratórios serão calculados de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes, (i) no caso do
primeiro Período de Capitalização (conforme definido na Escritura), da Data de Emissão
até a data do primeiro pagamento de Juros Remuneratórios, e (ii) a partir do segundo
Período de Capitalização (conforme definido na Escritura), da data prevista para
pagamento de Juros Remuneratórios imediatamente anterior até a data prevista de
pagamento de Juros Remuneratórios imediatamente subsequente, de acordo com os
critérios definidos no caderno de fórmulas da CETIP para as Debêntures.
Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento pela
Emissora de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos
vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo
pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o
valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial (“Encargos Moratórios”).

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os titulares das Debêntures poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembléia a fim
de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das Debêntures
(“AGD”). A AGD pode ser convocada: (i) pelo Agente Fiduciário; (ii) pela Emissora; (iii)
por titulares das Debêntures que representem, no mínimo, 10% das debêntures em
circulação; ou (iv) pela CVM.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures simples

Data de emissão

15/10/2014

Data de vencimento

15/10/2019

Quantidade
(Unidades)

13.000

Valor total
(Reais)

130.000.000,00
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Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da
CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM 476”) e dispensa de registro de
distribuição pública na CVM. As Debêntures somente poderão ser negociadas em
mercado de balcão organizado depois de decorridos 90 dias de sua subscrição pelo
Investidor Qualificado, nos termos dos artigos 13 e 14 da Instrução CVM 476. Somente
Investidores Qualificados, observado o disposto no artigo 4º, incisos I e II, da Instrução
CVM 476, nos termos da definição da instrução da CVM nº 409, de 18 de agosto de
2004, conforme alterada, poderão subscrever ou adquirir as Debêntures, ressalvado o
disposto no parágrafo único do artigo 15 da Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Descrição detalhada no Item 18.10

Características dos valores
mobiliários

Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série
única, da 4ª emissão da Companhia. São nominativas e escriturais, sem a emissão de
cautelas ou certificados. As Debêntures serão registradas: (i) para distribuição no
mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos; e (ii) para
negociação em mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores
Mobiliários, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. – Mercados
Organizados, sendo a custódia eletrônica das Debêntures e a liquidação financeira
realizadas por meio da CETIP.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Descrição detalhada no Item 18.10

Outras características
relevantes

Descrição detalhada no Item 18.10
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

18.6.

Indicação dos mercados brasileiros nos quais valores mobiliários da Companhia são admitidos à negociação

As debêntures emitidas pela Companhia são registradas para negociação secundária e distribuição primária na CETIP S.A. – Balcão
Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”).
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

18.7.

Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados estrangeiros, indicar:

Não há valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

18.8.
Descrição das ofertas públicas de distribuição efetuadas pela Companhia ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários da Companhia
As únicas ofertas públicas realizadas pela Companhia, ou relativas a valores mobiliários da Companhia, que se enquadram neste item,
são: (i) a 2ª Emissão de Debêntures Simples da Companhia; e (ii) a 3ª Emissão de Debêntures Simples da Companhia. Os detalhes de
ambas as emissões estão descritos no item 18.5 acima.
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18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

18.9 Ofertas públicas de aquisição.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a RODONORTE – Concessionária de Rodovias
Integradas S.A. (“Companhia”), tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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18.10 - Outras informações relevantes

18.10.

Outras informações que a companhia julga relevantes.

A RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. (“RODONORTE”), promoveu em 15/05/2014 o
resgate antecipado da sua 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie subordinada, para
distribuição pública com garantia firme de colocação, emitidas em 15 de abril de 2010 (“Debêntures).

Detalhamento do Item 18.5

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor mobiliário

Debêntures simples

Data de emissão

15/10/2014

Data de vencimento

15/10/2019

Quantidade (unidades)

13.000

Valor total (Reais)

R$130.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da
Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM 476”)
e dispensa de registro de distribuição pública na CVM. As Debêntures
somente poderão ser negociadas em mercado de balcão organizado depois de
decorridos 90 dias de sua subscrição pelo Investidor Qualificado, nos termos
dos artigos 13 e 14 da Instrução CVM 476. Somente Investidores
Qualificados, observado o disposto no artigo 4º, incisos I e II, da Instrução
CVM 476, nos termos da definição da instrução da CVM nº 409, de 18 de
agosto de 2004, conforme alterada, poderão subscrever ou adquirir as
Debêntures, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 15 da
Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de

A Companhia poderá, decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão,

resgate

e observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, a
seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate antecipado parcial ou total
das Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas, sendo assegurado a
todos os Debenturistas da igualdade de condições para aceitar a oferta de
resgate antecipado das Debêntures de sua titularidade, mediante pagamento
do Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures que sejam objeto do
referido resgate antecipado, ou do saldo do respectivo Valor Nominal
Unitário atualizado, conforme o caso, acrescido (i) dos juros remuneratórios
relativos às Debêntures que sejam objeto do referido resgate antecipado,
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devidos e não pagos até a data do resgate, calculados pro rata temporis, desde
a data de emissão ou da última data de pagamento de juros remuneratórios,
conforme o caso, até a data do efetivo resgate, e demais encargos referentes
às Debêntures objeto do referido resgate antecipado, devidos e não pagos até
tal data; e (ii) de eventual prêmio de resgate a ser oferecido aos
Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, o qual não poderá ser
negativo, conforme fórmula presente na Escritura de Emissão.
Características dos valores

Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em

mobiliários

série única, da 4ª emissão da Companhia. São nominativas e escriturais, sem
a emissão de cautelas ou certificados. As Debêntures serão registradas: (i)
para distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de
Distribuição de Ativos; e (ii) para negociação em mercado secundário por
meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, ambos administrados e
operacionalizados pela CETIP S.A. – Mercados Organizados, sendo a
custódia eletrônica das Debêntures e a liquidação financeira realizadas por
meio da CETIP.

Condições para alteração dos

Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral,

direitos assegurados por tais

de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, a

valores mobiliários

fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Debenturistas
(“AGD”). As AGDs poderão ser convocadas pelo Agente Fiduciário, pela
Companhia, por Debenturistas que representem, no mínimo, 10% das
Debêntures em Circulação, ou pela CVM. Aplica-se às AGDs, no que couber,
o disposto na Lei das Sociedades por Ações sobre assembleia geral de
acionistas. Nas deliberações das AGDs, a cada Debênture em circulação
caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não.
Exceto pelo disposto abaixo, todas as deliberações a serem tomadas em
AGDs dependerão de aprovação de Debenturistas representando, no mínimo,
a maioria simples das Debêntures. Não estão incluídos no quorum acima: (i)
os quoruns expressamente previstos na Escritura de Emissão; (ii) as seguintes
alterações deverão ser aprovadas por Debenturistas representando, no
mínimo, 90% das Debêntures em Circulação: (a) alteração das disposições da
Cláusula 8.7, item (ii) da Escritura de Emissão; (b) alteração de qualquer dos
quoruns previstos na Escritura de Emissão; (c) alteração da redução da
remuneração das Debêntures; (d) alteração de quaisquer datas de pagamento
de quaisquer valores previstos na Escritura de Emissão; (e) alteração da
espécie das Debêntures para uma espécie com menor prioridade de seus
créditos em caso de falência da Emissora; e (f) criação de evento de
repactuação; e (iii) qualquer alteração nos eventos de inadimplemento, que
deverão ser aprovadas por Debenturistas representando, no mínimo 75% das
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respectivas Debêntures em Circulação, inclusive em caso de renúncia ou
perdão temporário.
Outras características relevantes

Projeto Prioritário: A Emissão das Debêntures será realizada nos termos da
Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, e do Decreto nº
7.603, de 9 de novembro de 2011, sendo que determinados projetos de
investimento da Emissora foram aprovados e classificados como prioritários
nos termos da Portaria nº 359, de 30 de setembro de 2014, do Ministério dos
Transportes.
Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures,
ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures,
conforme o caso, incidirão juros remuneratórios prefixados, correspondentes
à taxa de 5,6910% (cinco inteiros e seis mil, novecentos e dez décimos de
milésimos por cento) ao ano (“Juros Remuneratórios”). Os Juros
Remuneratórios são calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por dias úteis decorridos, incidindo, (i) no caso do primeiro Período
de Capitalização (conforme definido na Escritura de Emissão), da Data de
Emissão até a data do primeiro pagamento de Juros Remuneratórios, e (ii) a
partir do segundo Período de Capitalização (conforme definido na Escritura
de Emissão), da data prevista para pagamento de Juros Remuneratórios
imediatamente anterior até a data prevista de pagamento de Juros
Remuneratórios imediatamente subsequente. Os Juros Remuneratórios de
cada uma das Debêntures serão pagos em parcelas semestrais, no dia 15
(quinze) dos meses de abril e outubro de cada ano, com o primeiro
pagamento em 15 de abril de 2015 e o último pagamento na Data de
Vencimento, ou ainda na data de declaração de um vencimento antecipado
das Debêntures ou de oferta de resgate antecipado, nos termos da Escritura de
Emissão.
Aquisição Antecipada Facultativa: A Emissora poderá, depois de
decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, a seu exclusivo
critério, adquirir as Debêntures em Circulação, em conformidade com o
disposto na Lei 12.431 e observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da
Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela Emissora
poderão ser: (i) canceladas, devendo o cancelamento ser objeto de ato
deliberativo da Emissora; (ii) permanecer na tesouraria da Emissora; ou (iii)
ser novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela
Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Emissora para
permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus
aos mesmos direitos das demais Debêntures em Circulação.
Amortização Extraordinária e Resgate Antecipado Facultativos: As

PÁGINA: 220 de 231

Formulário de Referência - 2014 - RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.

Versão : 6

18.10 - Outras informações relevantes

Debêntures não poderão ser objeto de amortização extraordinária facultativa
nem de resgate antecipado facultativo.
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19.4 - Outras informações relevantes

19.

PLANOS DE RECOMPRA E VALORES MOBILIÁRIOS EM TESOURARIA

19.4. Outras informações que a Companhia julga relevantes
Não existem outras informações relevantes sobre este item 19.
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20.2 - Outras informações relevantes

20.2. Outras informações que a Companhia julga relevantes
A Companhia não possui uma política de negociação de valores mobiliários.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

21.

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

21.1. Descrição de normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pela Companhia para assegurar que as informações a
serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva.
A Companhia possui Política de Negociação de Ações e Divulgação de Ato ou Fato Relevante, conforme descrita no item 21.2 abaixo,
que foi aprovada em Ata de Reunião do Conselho de Administração de 31 de julho de 2002.
Adicionalmente, o Grupo CCR, composto pela CCR S.A. (“CCR”) e suas subsidiárias (“Grupo CCR”), dentre elas a Companhia, dispõe
de Código de Ética, o qual é aplicado a todos os administradores (conselheiros de administração e diretores) e funcionários do Grupo
CCR. Esses funcionários e os diretores serão conjuntamente denominados no Código de Ética por “Funcionários” e os Funcionários
juntamente com os conselheiros serão denominados de “Colaboradores”. Nesse sentido, o Grupo CCR, incluindo-se a Companhia, é
gerenciado de forma profissional, cabendo aos seus administradores buscar os melhores interesses dos acionistas e investidores em
geral. Assegura-se que as informações de interesse dos investidores serão preservadas e somente divulgadas de acordo com as
disposições legais e regulamentares, de forma transparente e ética, evitando que elas possam ser utilizadas em benefício próprio ou de
terceiros.
O relacionamento do Grupo CCR com os seus acionistas deve basear-se na comunicação precisa, transparente e oportuna, de forma que
lhes permita acompanhar as atividades e a performance do Grupo CCR.
O Grupo CCR tem o dever e o compromisso ético de obedecer as leis que regem as companhias abertas. Informações relativas ao Grupo
CCR, inclusive no que se refere à Companhia, que possam influenciar o valor de mercado das ações da CCR e de suas controladas,
incluindo a Companhia, tais como mudanças no modelo de gestão, notícias sobre aquisição ou venda de ativos, projeção de resultados,
ou mudanças na administração, devem ser mantidas sob sigilo até que o Diretor de Relações com os Investidores da Companhia e da
CCR decidam e as transmitam da maneira cabível à comunidade de investidores e ao mercado em geral, seguindo os procedimentos
estabelecidos pelos órgãos reguladores e fiscalizadores das companhias abertas.
Nenhum Colaborador poderá, usufruindo de informações privilegiadas, comprar ou vender ações da CCR, diretamente ou através de
terceiros, nos períodos previstos no Código de Conduta da CCR. É vedado aconselhar a compra e venda de ações da CCR com base em
informações que não sejam do conhecimento público, mesmo que tais informações não sejam reveladas ao aconselhado.
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21.2 - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante indicando o canal ou canais de
comunicação utilizado(s) para sua disseminação e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca
de informações relevantes não divulgadas

21.2.
Política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pela Companhia, indicando os procedimentos relativos à
manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas.

Sujeitam-se às normas e aos procedimentos da Política de Negociação de Ações e Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política de
Divulgação”) os acionistas controladores, diretos ou indiretos, membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria, membros
do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou quem quer que, em
virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante. Essas
pessoas deverão aderir formalmente à Política de Divulgação de Informações, assinando o Termo de Adesão, presente no Manual de
Política de Divulgação da Companhia no Apêndice II.
Além das pessoas indicadas anteriormente, qualquer pessoa que obtenha informações sobre atos ou fatos relevantes ainda não divulgados
pela Companhia (“Pessoa Vinculada”) estará sujeita às normas e procedimentos desta Política.
Sempre que uma Pessoa Vinculada estiver diante de ato ou fato que possa ser considerado relevante para a Companhia, deverá
comunicá-lo formalmente ao Diretor de Relações com Investidores.
Sempre que ocorrer, ou estiver na iminência de ocorrer, qualquer um dos atos ou fatos relevantes elencados no parágrafo único do artigo
2º da Instrução CVM nº 358, relacionados à Companhia, a Pessoa Vinculada que tiver conhecimento deverá comunicar formalmente o
Diretor de Relações com Investidores para que ele, de acordo com os deveres e responsabilidade na divulgação do ato relevante, decida
sobre a caracterização de ato ou fato relevante e, conseqüentemente, sobre a necessidade da publicação de aviso.
As Pessoas Vinculadas que exerçam cargo em órgão estatutário da Companhia, tais como Conselho de Administração, Diretoria,
Conselho Fiscal, órgãos técnicos ou consultivos, bem como os acionistas controladores, caso tenham conhecimento de ato ou fato
relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação,
somente se eximirão de responsabilidade se comunicarem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM. Para esses fins, antes da
comunicação à CVM, a Pessoa Vinculada deverá se certificar com o Diretor de Relações com Investidores que não houve decisão do
Conselho de Administração da Companhia de não divulgar o ato ou fato relevante; sendo que, neste caso, a obrigação de divulgação à
CVM só ocorrerá caso se verifique a existência de oscilação atípica no preço, cotação ou volume de negociação dos valores mobiliários
de emissão da Companhia.
Como deveres e responsabilidades na divulgação de ato ou fato relevante, cumpre, ao Diretor de Relações com Investidores, divulgar e
comunicar à CVM, e à bolsa de valores em que os valores mobiliários de emissão da Companhia são negociados, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata divulgação ao mercado.
Em caso de dúvida, caberá ao Diretor de Relações com Investidores decidir sobre a caracterização de determinado ato ou fato como
sendo relevante, devendo, para tal fim, consultar os membros do Conselho de Administração.
Compete ao Diretor de Relações com Investidores, sem prejuízo das demais atribuições previstas na Instrução CVM nº 358, providenciar
a correção, aditamento ou republicação de ato ou fato relevante, sempre que solicitado pela CVM.
Os acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria, membros do Conselho Fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou quem quer que, em virtude de seu cargo,
função ou posição na Companhia, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante, deverão comunicar
imediatamente tal ato ou fato relevante à CVM, caso constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de
seu dever de comunicação e divulgação.
A forma de divulgação de ato ou fato relevante à CVM e à bolsa de valores em que os valores mobiliários de emissão da Companhia são
negociados deverá ocorrer imediatamente após a deliberação, ocorrência ou conhecimento a seu respeito, conforme o caso, de modo
claro e preciso e contendo, no mínimo, as informações exigidas pela regulamentação.
A divulgação de ato ou fato relevante será realizada por meio de anúncio publicado em jornais de grande circulação utilizados
habitualmente pela Companhia, podendo ser feita de forma resumida, desde que indique o endereço na internet em que a informação
estará disponível, em teor idêntico àquele remetido à CVM e à bolsa de valores em que os valores mobiliários de emissão da Companhia
são admitidos à negociação.
Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores
entenderem que sua revelação irá colocar em risco os interesses da Companhia. Tal faculdade somente poderá ser exercida pela
Companhia por meio de deliberação do Conselho de Administração e sua comunicação ao Diretor de Relações com Investidores.
Nessa hipótese, caberá ao Diretor de Relações com Investidores acompanhar a cotação, preço e volume de negociação dos valores
mobiliários de emissão da Companhia e, caso constate oscilação atípica nesses elementos, deverá divulgar imediatamente o ato ou fato
relevante que a Companhia decidiu não divulgar anteriormente.
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21.2 - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante indicando o canal ou canais de
comunicação utilizado(s) para sua disseminação e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca
de informações relevantes não divulgadas

Cabem aos acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria, membros do Conselho Fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária e aos empregados da Companhia, guardar sigilo
das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua
divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo
solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação
de informações.

As descrições e informações dos itens acima visam estabelecer as normas e procedimentos a serem observados na divulgação, por parte
da Companhia, de atos ou fatos relevantes, conforme definição do artigo 2º da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002
(“Instrução CVM nº 358/02”), bem como exceções à imediata divulgação de informações e os procedimentos relativos à manutenção de
sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas ao mercado.
Cabe ao Diretor de Relações com Investidores a implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de
informações.
Como deveres e responsabilidades na divulgação de ato ou fato relevante, cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e
comunicar à CVM, e à bolsa de valores em que os valores mobiliários de emissão da Companhia são negociados, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata divulgação ao mercado.
Compete ao Diretor de Relações com Investidores, sem prejuízo das demais atribuições previstas na Instrução CVM nº 358, providenciar
a correção, aditamento ou republicação de ato ou fato relevante, sempre que solicitado pela CVM.
Os acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria, membros do Conselho Fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou quem quer que, em virtude de seu cargo,
função ou posição na Companhia, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante, deverão comunicar
imediatamente tal ato ou fato relevante à CVM, caso constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de
seu dever de comunicação e divulgação.
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22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor

22.1.
Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios da
Companhia1
Não ocorreram operações de aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos
negócios da Companhia.

1

Quando da apresentação anual do formulário de referência, as informações devem se referir aos 3 últimos exercícios sociais. Quando da apresentação
do formulário de referência por conta do pedido de registro de distribuição pública de valores mobiliários, as informações devem se referir aos 3 últimos
exercícios sociais e ao exercício social corrente.
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22.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

22.2.

Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia1

Não ocorreram alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia.

1

Quando da apresentação anual do formulário de referência, as informações devem se referir aos 3 últimos exercícios sociais. Quando da apresentação
do formulário de referência por conta do pedido de registro de distribuição pública de valores mobiliários, as informações devem se referir aos 3 últimos
exercícios sociais e ao exercício social corrente.
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22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

22.3. identificar os contratos relevantes celebrados pela Companhia e suas controladas não diretamente relacionados com suas
atividade operacionais
Todos os contratos celebrados entre a Companhia e/ou suas controladas estão diretamente relacionados com suas atividades
operacionais, portanto, não há qualquer contrato a ser identificado neste item.
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22.4 - Outras informações relevantes

22.4.

Outras informações que a Companhia julga relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores.
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