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Journey Capital quer unir debenturistas da
Rodovias do Tietê
Por Ana Paula Ragazzi — São Paulo
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A gestora de recursos Journey Capital submeteu à aprovação da Comissão de Valores

Mobiliários (CVM) uma solução para problemas como o enfrentado pela Rodovias do

Tietê, que precisa reestruturar sua dívida, mas encontra dificuldades pela extrema

pulverização de suas debêntures de infraestrutura. A estimativa é que dois terços dos

papéis estejam nas mãos de 18 mil pessoas físicas, que não comparecem às

assembleias.

A ideia da Journey, já aprovada pelo colegiado da CVM, é criar um fundo específico para

esse tipo de situação, no qual cada debenturista depositaria seus papéis, fazendo com

que a gestora, com profissionais especializados, ficasse à frente da negociação.

Rogê Rosolini, sócio da Journey, diz que se a adesão dos debenturistas fosse relevante,

da ordem de 40% ou 50%, o fundo teria uma participação suficiente para acelerar

processos de reestruturação como o da Rodovias. Devido à ausência da pessoa física

nas assembleias, o processo está sob comando de cerca de 30% dos debenturistas,

entre eles, fundos de investimentos e de pensão e clientes private.

A ideia inicial da Journey era criar o fundo antes que a Rodovias do Tietê pedisse

recuperação judicial (RJ), o que acabou não sendo possível. Agora, a gestora vai

acompanhar o andamento do processo e avaliar se o fundo será necessário ou se a

recuperação, como se espera, será uma facilitadora da reestruturação. Debenturistas e

empresa não conseguiam acordo porque era necessária aprovação unânime dos

credores em assembleia. A recuperação foi utilizada como um artifício, uma vez que o

plano pode ser aprovado por maioria dos credores. A dívida da empresa é de R$ 1,58

bilhão — a debênture responde por 90%.

Apesar de não saber se será utilizado para a Rodovias, Rosolini acredita que esse

formato, autorizado pela CVM, poderá ser usado se o mercado vier a enfrentar casos

similares de problemas com quórum, como o enfrentado pela concessionária. O

investidor pessoa física tem concentrado cerca de 40% das debêntures de

há 2 meses
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infraestrutura que, por serem projetos de longo prazo, não podem descartar uma

eventual reestruturação.

Para viabilizar a criação do fundo, a Journey teve de pedir algumas dispensas à CVM do

cumprimento de normas que regulam os fundos destinados ao público em geral e ao

investidor qualificado.

Os papéis da Rodovias estão hoje nas mãos de toda a classe de investidores, mas a

Journey precisava adotar algumas medidas que são permitidas só às carteiras

dedicadas aos qualificados. Entre elas, a possibilidade de o fundo receber aportes em

ativos, e não somente em dinheiro. Outra dispensa necessária foi para os percentuais

de concentração em emissores e tipos de ativos. O fundo que faria a renegociação teria

na carteira apenas as debêntures da Rodovias do Tietê, o que significaria que não

existiria nenhum risco extra para o investidor que já tem esses papéis, mas poderia ter

também aportes em dinheiro. Teria um prazo definido de 18 meses — o tempo

estimado como necessário a renegociação — e, com a dissolução do fundo, cada

cotista receberia o produto da reestruturação, seja ele o que viesse a ser: as próprias

debêntures ou ações da companhia, que foram dadas em garantia, como exemplos. A

remuneração da Journey viria somente em caso de sucesso, via um percentual do

ganho obtido para os debenturistas.

A Journey faria a gestão do fundo e também seria cotista, numa estrutura que, segundo

Rosolini, reforça o alinhamento de interesses com os debenturistas. A gestora tem

comprado papéis da Rodovias no mercado, pois tem hoje um fundo que pode adquirir

ativos estressados, mas não carrega essas posições em fundos que distribui em

plataformas. “Esse instrumento poderia ter dado mais agilidade ao processo e evitaria

que a única saída viável fosse uma RJ. Seria semelhante ao comitê de credores que

atua quando há problemas com bancos”, diz Rosolini.

Internamente, a CVM chegou a ponderar se a necessidade de criar um veículo para

viabilizar uma reestruturação, no caso de debêntures de infraestrutura muito

pulverizadas, não estaria sinalizando que o mais adequado seria proibir que o varejo

comprasse esses papéis. Mas o fundo acabou aprovado pela maioria do colegiado.

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

CUPONOMIA

LINK PATROCINADO

ALARME VERISURE

LINK PATROCINADO

O segredo para comprar na Americanas que as pessoas não sabem

Conheça o alarme que assusta qualquer bandido.

Save up to $75 on Disneyland Resort Tickets

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www.cuponomia.com.br/lpage/loja_americanas?utm_source=taboola&utm_medium=Display&utm_campaign=Campanha_1_D_WL
https://www.verisure.com.br/lp/calculadora/index.php?camp=taboola1&utm_source=taboola&utm_medium=desktop&utm_campaign=display
https://d.adroll.com/r/ISRFVJ4CYZEJLCRYPCOWW4/2ZZCFVO2FVF4BDBCQC8NAT/QZMRA727JZEQ3AH73ZLDGL/ZNZGA6JUFVHBVAF7JNILZ5.re?adroll_network=taboola&adroll_subnetwork=r&adroll_ad_payload=__HIAx4BkwHFAwvIAwcAAY2STWgdVRiGZ-Zem0JoxRjTn5USlS4yP2fOvXdm0orckNzcJDeJiSRNh9LxzJyTm2nv_GR-bszGRgiKoILiQlMQka7cWuiqC5MjETtngstCWyjtqktXIiqdhBSk3XTz8Z33O_Cc77zvfU4p0YE5c3q-rqnapDk2B-tNDZqt0fFWmQ6YM-Z4vTa50FhsjizWG9rkzETLrPbR7kqShPGwLHdRJ4ikdiewA8kJPHnZ9ZHvoFj2g8R1XCSrCjBkAOSiXg7SyCfrooNCN0EdcTUlkZj6biRiYhM_SSM3TlAsYiRGAQ667n4fiIlLEiK1VxKvc4ouPAWvra1JbZKgNbSeBBitH9DfTRPPiguMQ95BOAo6nbf3FY9gN_X-rzjIC5Hb9g-103RgYfy9yalWTZ1eHG0uzZ5fmhgzq9Pnq5SPdDowOzsxv9BaGp9fbEyZM--b843ppjY3nHPCzb1z9BW7g5wrlh18aIVRsbTfbuz2CV_99c_242s7t_744vNf_7vzy63ve6e2L-Ycv_FpupXGIkFxIgKcfUZffuYPsy0qzNaza_mlsZ_L2Q_Pz38sZdfr2e-0x8EQOkjPbu_2lr_Oy2dXlP0iZ1mBv_Hg0XcbD7f_vLf5FJ8xymV_7x4vfUyPkq6LA99K2PC32b_fKJJWY3yJ8j7j--hxoBmSYUiqUpGAbjD-Ddo_ksauT-LYQj62GgceE8YP0sEqsCGq6ba9DKECDQcrOgYVskywqqIKhMNdwPg3X_Belb52mJHDiOyvK9kR411aSkKHCUs5d6K_yYQL9Fi8GqZtq6tZwLAqTDB3mHDpwBAmeDm3cXWTCavFeeQtJnxE5TbyPGS5XhgFIYkK_8OQ4CERAElXa5UhRYIaMOCQqEpAUyFkwgbtBZKqQQ0SUaky4ZOcO_PBSSb8Rl93sAOrNUPHuoo1CCrYIRWgVWzdITbUsc2E27QHr_vIc4sn53e5V11RIYaNa0StQowNjInGhD3akyA7CDqIlVs77KWfaG9UBDoqUl1EiB1Zybm-q18-AcQMwZj9saLf4dcpvp2S&cpm=0.1781270056962967

