
Seguimos aguardando a manifestação da ARTESP sobre a troca de controle da

companhia. Difícil prever quando isso ocorrerá. Apesar do processo ter sido considerado

prioritário por vários interlocutores ligados ao Governo do Estado de São Paulo, a agência

tem seu próprio rito interno e um acúmulo de casos para analisar.

Temos a data limite de 5 de maio para obtenção de autorização para a troca do controle.

Caso isso não seja possível, teremos de proceder com novos ajustes em documentos com

os acionistas controladores (vendedores), com os demais debenturistas e com o juízo da

Recuperação Judicial. No momento, aguardamos uma sinalização da Artesp sobre o prazo

que a agência necessitará para se manifestar para que possamos agir de acordo.

A etapa final da implementação do plano (capitalização da dívida e obtenção do DIP

finance) depende desse processo.

Enquanto aguardamos, aproveitamos o mês para visitar as cidades da região atendida

pela rodovia, buscando entender suas expectativas e dores, a imagem da companhia e as

oportunidades de aumento de tráfego potencial.

Também seguimos com interações com a CVM, com os assessores legais e financeiros

dos debenturistas e com a companhia para que tudo esteja pronto para que a

implementação do Plano de Recuperação Judicial prossiga sem novos contratempos após

a manifestação da Artesp.

Manteremos todos informados de nosso progresso.

Obrigado pela confiança.

As informações contidas neste material são de caráter informativo, não constituindo aconselhamento de investimentos e não devem ser
utilizadas com este propósito. Embora as informações prestadas sejam entendidas como corretas e verdadeiras, as fontes, usos e
interpretação delas podem estar sujeitas a erros, omissões ou imprecisões. Fundos de investimento não contam com a garantia do
administrador, gestor ou qualquer mecanismo de seguro (e.g. FGC). Alguns fundos mencionados podem ter menos de doze meses. Consulte
sempre o regulamento dos fundos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.


