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Este documento é estritamente CONFIDENCIAL, foi produzido para os Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com
Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública (“Debenturistas”), da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (“RDT”) e as informações nele constantes não devem
ser reproduzidos ou retransmitidos a terceiros sem a autorização prévia da Starboard Restructuring Partners ("Starboard") e Felsberg Advogados (“Felsberg”), na
qualidade de assessores financeiro e legal, respectivamente, dos Debenturistas.

Este documento foi desenvolvido e preparado pelos Assessores e está sendo fornecido ao destinatário apenas com o objetivo de apresentar informações sobre os
instrumentos financeiros mencionados neste documento. Não pode ser reproduzido ou retransmitido para qualquer outra pessoa sem a autorização prévia dos
Assessores. As informações contidas neste relatório destinam-se apenas a fins informativos e não constituem uma recomendação de manutenção, de compra, venda ou
outra forma de transação, tomada de decisão acerca de reestruturação ou manutenção de instrumentos financeiros.

Quaisquer opiniões aqui contidas sobre compra, venda ou manutenção de instrumentos financeiros não devem ser tomadas pelo destinatário como recomendação para
decisão efetiva ou para a condução de negócios de qualquer tipo.

As conclusões apresentadas nesta apresentação se limitam exclusivamente ao âmbito do procedimento de recuperação judicial da RDT (“RJ”) e não se estendem a
quaisquer outras questões ou transações, presentes ou futuras, relativas às empresas envolvidas ou ao setor em que elas atuam.

As conclusões sobre qualquer assunto em particular ou probabilidade de êxito trazidas nesta apresentação não é garantia ou previsão de como o Poder Judiciário irá
entender ou julgar qualquer questão fática ou jurídica aqui abordada, mas representa tão somente a interpretação dos Assessores a respeito dos fatos, da jurisprudência e
das normas jurídicas objeto da presenta apresentação.

As informações utilizadas para a preparação deste documento foram obtidas de fontes públicas primárias ou secundárias, combinadas com estimativas e cálculos feitos
pelos Assessores; no entanto, os Assessores não garantem que essas informações sejam precisas ou tenham sido verificadas ou atualizadas. As opiniões, estimativas e
previsões contidas neste documento se referem a esta data e estão sujeitas a alterações; Os Assessores, no entanto, não incorrem na obrigação de atualizar, revisar ou
comunicar essas alterações.

Os Assessores não garantem precisão, pontualidade, integridade, negociabilidade, integridade ou ajustes a qualquer propósito das informações, nem aceita qualquer
responsabilidade, obrigação ou obrigação pelo seu uso. Os Assessores não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões que possam estar presentes neste
documento.

Os Assessores podem fazer alterações neste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material destinam-se apenas a fins informativos. As
informações aqui contidas não são necessariamente auditadas.

Esta apresentação não deve ser interpretada isoladamente e é complementada pelos esclarecimentos feitos em conferências telefônicas e reuniões, sob pena de resultar
em um entendimento incompleto ou incorreto do seu teor.

A UTILIZAÇÃO OU DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO NÃO DIVULGADA AO MERCADO É CRIME CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS PREVISTO NP ARTIGO 27-D DA LEI Nº
6.385, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1976.

Disclaimer

Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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▪ Com início em 2009 a Concessionária 
Rodovias do Tietê (“RDT”), conta com 415 
km de extensão, envolvendo 5 rodovias 
principais (SP-101, SP-113, SP-209, SP-300 
e SP-308) e 9 praças de pedágio, sendo 
seus acionistas com igual participação a AB 
Concessões e Lineas Holdings.

▪ Localizadas no coração do estado de São 
Paulo, a RDT é uma importante via para a 
movimentação de produtos agrícolas do 
interior de São Paulo e do Mato Grosso do 
Sul, por meio da corredor da Marechal 
Rondon (SP-300), e para o escoamento da 
Cana de Açúcar e produtos industriais (SP-
101).

▪ Ao não conseguir financiar seu Capex com 
empréstimos de menor custo (e.g. BNDES) 
a Companhia passou a se financiar com 
empréstimos mais caros de bancos 
privados, recorrendo finalmente a emissão 
da debênture em 2013.

▪ Recursos levantados não foram suficientes 
para o pagamento da dívida antiga, 
manutenção de contas reserva como 
garantia aos debenturistas e 
financiamento do Capex (com dificuldades 
para a geração de caixa do ativo ser 
suficiente para o pagamento da dívida).

▪ Situação foi agravada pelo aumento do 
Capex previsto a partir de 2017, e pela 
crise econômica prolongada que afetou o 
movimento da rodovia.

▪ Já em 2015, a Concessionária passou a dar 

claros sinais de sua estrutura de capital 

inadequada, com o início da quebra de 

covenants contratuais da debênture.

▪ No escopo de se encontrar uma solução 

consensual para a situação, a Starboard e o 

Felsberg Advogados (“Assessores”), foram 

contratados pelos debenturistas para 

auxiliar no processo de reestruturação no 

final de 2018.

▪ Após sucessivas tentativas de 

renegociação, e waivers por parte dos 

debenturistas, com a utilização do saldo 

das contas reserva para o serviço da dívida, 

o papel venceu em Nov/19, com o 

subsequente pedido de Recuperação 

Judicial (“RJ”) por parte da emissora.

▪ Os debenturistas possuem como suas 

garantais, a alienação fiduciária (“AF”) das 

ações da Companhia, assim como a cessão 

fiduciária de seus recebíveis. A 

Recuperação Judicial tem como seu credor 

majoritário os debenturistas quem 

representam 82,2% do créditos atuais na 

RJ. 

▪ No decorrer do ano de 2020, os 

debenturistas buscaram soluções para o 

crédito junto com a companhia, seus 

acionistas e terceiros, sem a obtenção de 

uma solução consensual à época.

Histórico do ativo Contexto da negociação

Com assinatura do SPA, os passos para completar a reestruturação envolvem: (i) aprovações em 
AGD, (ii) aprovação e homologação do PRJ e (iii) aprovação da Artesp para a troca de controle

Notas: 1. Por conservadorismo, considera-se para fins de cálculo a data do despacho do juízo 
homologando o PRJ, e não a data de publicação em diário oficial (a qual caso considerada, 
levaria o prazo final para 03/03/2022).
Fonte: Starboard Restructuring Partners, Felsberg Advogados e RDT

Pilares da operação Etapas para reestruturação
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▪ Seguindo-se a assinatura do SPA foram 

publicados: (i) Fato Relevante em 

08/08/2021 informando sobre a 

transação; (ii) Edital de Convocação para 

nova AGD em 09/08/21, visando deliberar 

itens necessários à reestruturação (e.g. 

aprovação do SPA e dos termos do PRJ); 

(iii) Novo PRJ em 09/08/2021, prevendo a 

implementação do pagamento das 

debêntures atuais por meio de cotas de 

FIP-IE (mesmo veículo que assinou o SPA) 

ou emissão de debêntures remuneradas 

pelo resultado da empresa (“DPLs”).

▪ AGD realizada em 20/09/2021 aprovou 

todos os termos da operação supracitada, 

orientando aprovação do PRJ para 

Assembleia Geral de Credores (“AGC”). 

▪ AGC realizada em 23/09/2021 aprovou o 

PRJ, homologado pelo Juiz competente

em 30/09/2021, com publicação em diário 

oficial em 06/10/2021.

▪ Serão conduzidos os processos previstos 

no PRJ, como a realização do bookbuilding

para o aporte de recursos na empresa e a 

escolha das opções de pagamento.

▪ Para a implementação das opções de 

pagamento ser bem sucedida, deverá ser 

alcançada a aprovação da Artesp para a 

troca de controle, PRJ e SPA definem que 

isto deve ocorres em um prazo máximo 

do maior entre 150 dias da homologação 

do PRJ ou 220 dias da assinatura do SPA, 

atualmente estimado para 27/02/20221.

▪ De forma a buscar uma alternativa stand-

alone, os debenturistas aprovaram em 

Assembleia Geral de Debenturistas 

(”AGDs”): (i) em 23/11/2020 os termos e 

condições de Plano de Recuperação 

Judicial (“PRJ”) a ser negociado com a Cia e 

seus acionistas; e (ii) em 17/12/2020 a 

proposta apresentada pela Geribá para 

executar a operação de transferência de 

100% das ações atualmente detidas por AB 

e Lineas para o veículo de escola dos 

debenturistas, comprometido com os 

termos do Plano de RJ aprovado em AGD.

▪ As deliberações tiveram êxito e, após 

realizadas diversas negociações pelos 

assessores dos debenturistas, resultou-se 

na assinatura de Contrato de Compra e 

Venda (“SPA”), para a transferência das 

ações e mútuos dos acionistas para fundo 

escolhido pelos debenturistas em AGD 

(“FIP-IE”), em 06/08/2021, cuja conclusão 

está sujeita à aprovação dos credores e da 

Artesp (órgão regulador da RDT).

▪ Nos termos aprovados em AGD, a 

operação prevê que, após implementação 

do PRJ, o FIP-IE terá 100% das ações da 

companhia, e será controlado pelos 

debenturistas, sendo assegurado para a 

Geribá uma remuneração de 2,0% do 

equity value da companhia, pela sua 

participação na estruturação da transação.



Timeline da Reestruturação1

Após estruturação de Plano de RJ negociado com acionistas/companhia, reestruturação 
das debêntures depende da homologação do PRJ e aprovação pela ARTESP

Notas: 1. Informações resumidas com base nos termos e condições da página 17.
Fonte: Starboard Restructuring Partners, Felsberg Advogados
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AGO/2021 SET/2021 OUT/20211 NOV/20211 JAN-FEV/2022 E1DEZ/20211

• Assinatura do Contrato
de Compra e Venda;
• Apresentação do Plano
de RJ;
• Convocação das AGDs
para deliberar a proposta
de reestruturação;
• Apresentação de
Pedido de transferência de
ações na ARTESP.

• Aprovação dos
Debenturistas em AGD na
data de 20/09/21;
• Aprovação do Plano de
RJ em AGC em 23/09/21;
• Apresentação de Plano
Econômico-Financeiro para
ARTESP em 10/09/21;
• Homologação do Plano
de RJ com despacho pelo
juízo em 30/09/21, com
publicação em Diário
Oficial em 06/10/21.

• Realização do Proce-
dimento de Bookbuilding
do DIP (até 18/10/21);
• Opção por tratamento
nos termos do Plano de RJ,
equivalente ao da DPL (até
29/10/21);

• Resultado do Book-
building e início do
procedimento de sobras
• Manifestação de
interesse em sobras para
1º rateio (até 08/11/21) e
2º rateio (até 17/11/21);
• Opção de Pagamento
pelos Debenturistas (até
23/11/21): Opção A (DPL) /
Opção B (FIP-IE), em caso
de não escolha, opção
default é a Opção A (DPL).

• Apresentação, pelo
Administrador Judicial, do
relatório contendo as
opções de pagamento
realizadas pelos credores
(até 10/12/21);
• Conclusão do
procedimento de alocação
de sobras do DIP (até
23/12/21).

• Obtenção da Aprovação
da ARTESP para transfe-
rência de ações;
• Implementação das
opções de pagamento;
• Emissão do financia-
mento DIP, das DPLs e
integralização das cotas do
FIP-IE;
• Quitação das debêntu-
res atuais, seguido pela
extinção da AF e
transferência das ações e
intercompany para o FIP-IE;
• Aumento de capital da
Companhia;
• Conclusão da Reestru-
turação das Debêntures.

• Os assessores já negociaram com os acionistas e a companhia toda a estrutura da reestruturação, em termos que maximizam o recovery do crédito dos 
debenturistas, a qual foi aprovada pelos debenturistas em AGD e AGC e pende de aprovação da  ARTESP – órgão regulador da companhia – para transferência 
das ações;

• Com a aprovação do Plano de RJ pelos debenturistas em AGD e pelos credores em AGC, os próximos passos são: (i) aprovação da ARTESP; e (ii) 
implementação do Plano de RJ e reestruturação das debêntures (conclusão esperada até fevereiro de 2022).
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MANIFESTAÇÃO OBRIGATÓRIA DO DEBENTURISTA

MANIFESTAÇÃO OPCIONAL EM QUE O DEBENTURISTA PODE SE MANIFESTAR



Plano de RJ apresentado contempla duas opções de pagamento para os debenturistas, 
incluindo direito de preferência na emissão de financiamento DIP

Nota 1. Termos e condições previstos no Plano de RJ e seus anexos.
Fonte: Starboard Restructuring Partners, Felsberg Advogados
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Opção A – Debêntures de 
Resultado (“DPL”)

Opção B – Cotas de 
Fundo IE (“FIP-IE”)

Opcional – Aporte de Novos Recursos
via Financiamento DIP (“DIP”)

D
ES

C
R

IÇ
Ã

O
1

• Instrumento quase-equity, em que o
debenturista recebe, via uma debênture de
resultado perpétua (“DPL”), uma parcela dos
dividendos e eventos de liquidez
originalmente destinados aos acionistas;

• Não possui qualquer indexador ou taxa de
correção, não tendo qualquer cronograma
pré-definido de pagamento de
remuneração;

• Direito de vender as DPLs em evento de
liquidez em condições similares ao FIP-IE
(mecanismo semelhante ao tag along);

• Existência de obrigação de vender as DPLs
em evento de liquidez em condições
similares ao FIP-IE (mecanismo semelhante
ao drag along);

• Não possui incentivo fiscal, por tratar-se de
uma debênture de resultado perpétua;

• Trata-se da opção default/padrão do Plano
de RJ da RDT, ou seja, o Debenturista que
não se manifestar será alocado nesta opção;

• O procedimento operacional de subscrição é
realizado pelo Mandatário definido no Plano
de RJ.

• Recebimento de cotas de fundo de
investimentos em participações em
infraestrutura (“FIP-IE”) que terá como
único ativo a totalidade das ações da RDT;

• O FIP-IE terá prazo indeterminado, e sua
remuneração se dará por dividendos e
outros eventos de liquidez originados de
sua posição como acionista da RDT;

• FIP-IE será o acionista controlador da RDT,
com direitos e obrigações inerentes a esta
posição;

• Possui Incentivo fiscal, por tratar-se de um
Fundo de Infraestrutura;

• Esta opção deverá ser manifestada
deliberadamente pelo debenturista, que
deverá subscrever as cotas do FIP-IE em
nome próprio.

• Possibilidade de participar na emissão de Financiamento
DIP, através da captação de recursos em uma emissão
de debêntures de infraestrutura (“DIP”);

• A emissão destas debêntures DIP será feita nos termos
da lei de incentivo fiscal, e será corrigida por IPCA +
10,0% ao ano, com pagamento de juros semestral e
cronograma de amortização crescente a partir e 24º
mês, com prazo total de 60 meses;

• Não é uma obrigação, e sim um direito de preferência
dado aos debenturistas de aportarem recursos na RDT;

• A participação no DIP possibilita para o debenturista, ao
financiar a RDT para execução de seu cronograma de
CAPEX, o recebimento de remuneração adicional na
forma de equity kicker;

• O equity kicker será limitado a até 47,0% do capital
social da Companhia, e será definido através de um
processo competitivo junto aos debenturistas;

• A instrumentação do equity kicker será feita via cotas do
FIP-IE – por este motivo, os debenturistas que alocarem
recursos no DIP necessariamente terão que optar por
terem suas debentures reestruturadas por meio da
Opção B (FIP-IE).
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Opções de Pagamento e 
Novos Recursos01.
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Quadro resumo dos principais termos de pagamento previstos no PRJ por classe de 
credor ¹

Nota: 1. Termos resumidos e exemplificativos, íntegra do PRJ protocolado nos autos pela Cia 
em 09/08/2021. 
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados.
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Classe de Credor Forma de Pagamento

Classe I 
(Trabalhista)

• Até BRL 5M: pagamento integral em até 12 meses após homologação;
• Após o pagamento da primeira tranche, o crédito restante será pago no percentual de 10% do valor de face, em 12 meses;
• Créditos trabalhistas indiretos e retardatários: será pago no percentual de 10% do valor de face, em 12 meses após o trânsito em julgado;
• Natureza estritamente salarial: até o limite de 5 salários mínimos por credor, vencidos nos 3 meses anteriores, pagos em 1 parcela.

Classe II
(Garantia Real)

Estes credores não terão seus créditos reestruturados por esse plano, podendo convencionar, de comum acordo, a dação dos bens gravados 
com garantia real em pagamento dos respectivos Créditos com Garantia Real.

Classe III
(Quirografário)

• Debêntures:
- Opção A: Recebimento de debêntures de resultado (“DPL”);
- Opção B: Recebimento de cotas de FIP-IE, que será acionista da RDT;
- Os credores que não puderem se enquadrar em nenuma das opções, serão pagos pelo plano em termos equivalentes à Opção A.

• Partes relacionadas:
- Créditos serão capitalizados.

• Quirografários não debênture:
- Saldos de até BRL 0,8M: pago em sua integralidade em 12 parcelas após a homologação do PRJ;
- Saldos entre BRL 0,8-3,0M: 50% do valor de face, em 12 parcelas mensais após quitação da tranche acima;
- Saldos acima de BRL 3,0M: 40% do valor de face, com 60 meses de carência, seguidos 150 parcelas mensais @ 0,5% a.a., acruados a 

partir do final da carência (percentual de 60% do valor de face remanescentes quitados via bônus de adimplência).
• Artesp

- Créditos apurados até o limite de BRL 180M: pagos em sua integralidade, com 60 meses de carência, seguidos de 150 parcelas mensais 
@ 0,5% a.a. acruados a partir do final da carência;

- Créditos acima do limite de BRL 180M: 40% do valor de face, com 60 meses de carência, seguidos 150 parcelas mensais @ 0,5% a.a.,
acruados a partir do final da carência (percentual de 60% do valor de face remanescentes quitados via bônus de adimplência).

Classe IV
(ME/EPP)

• Os créditos da Classe IV serão pagos em sua integralidade em 1 mês após a homologação do PRJ @ 0,5% a.a.. 



OPÇÃO PRÓS CONTRAS

DPLs
(Opção A)

• Opção em que os debenturistas não terão que correr os riscos e as 
responsabilidades inerentes a titulares de ações, não se sujeitando a riscos 
societários que poderiam ter reflexos financeiros sobre os acionistas;

• Preferências no recebimento em caso de caducidade, encampação ou outra 
forma de liquidação extrajudicial da companhia;

• Não há riscos de necessidade de capitalização adicional de recursos na 
companhia por parte dos detentores de DPL;

• Direito de vender as DPLs em evento de liquidez em condições similares ao FIP-
IE¹ (mecanismo semelhante ao tag along);

• Manutenção dos investimentos dos debenturistas em títulos de crédito;
• Melhor adaptabilidade a eventuais restrições de regulamentos de debenturistas;
• Em um cenário de nova RJ ou falência, as DPLs deverão ser listadas como crédito 

quirografário, semelhante à classificação da debênture atual; e
• Capacidade de transacionar estas debêntures no mercado secundário (a 

depender Cetipagem).

• Menor recovery em relação as cotas do FIP-IE devido ao menor risco envolvido 
nesta opção;

• Menor governança na Companhia (ainda que guarde direitos de governança em 
relação à DPL, o controle da Companhia será exercido pelo FIP-IE); 

• Ausência do incentivo fiscal existente no FIP-IE, por trata-se de um fundo 
incentivo de infraestrutura; e

• Existência de obrigação de vender as DPLs em evento de liquidez em condições 
similares ao FIP-IE¹ (mecanismo semelhante ao drag along).

Cotas FIP-IE
(Opção B)

• Maior recovery em relação às DPLs devido ao maior risco envolvido nesta opção;

• Governança que permite o controle societário da Companhia (e.g. Comitê de 
Investimentos do FIP-IE irá nomear o Conselho de Administração, o qual irá 
nomear o management. da Companhia); e

• Potencial listagem futura do FIP-IE poderá oferecer a possibilidade de venda das 
cotas do fundo no mercado secundário com maior liquidez.

• Opção em que os debenturistas assumem os riscos e as responsabilidades 
inerentes a titulares de ações, que poderão inclusive ter reflexos financeiros;

• Em um cenário de RJ ou falência, possui tratamento de acionista, com baixa/nula 
perspectiva de recebimento;

• Há riscos de necessidade de capitalização adicional de recursos na Companhia 
por parte do FIP-IE, caso seja necessário que o ativo faça frente a suas 
obrigações com recursos adicionais -> o que representa um risco de aporte 
adicional dos quotistas do FIP-IE; e

• A integralização de quotas de FIP-IE pode requisitar determinados requisitos 
regulamentares, os quais podem representar um custo adicional.

Comparação dos prós e contras das opções de pagamento das debêntures segundo o PRJ 
Alternativo dos debenturistas demonstra diferenças fundamentais entre FIP e DPL (1/2)

Nota: 1. Respeitando-se as diferenças de recovery entre as duas opções, e outras eventuais 
condições existentes no momento do evento de liquidez.
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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• Em termos gerais a opção do FIP-IE provê maior retorno e participação na governança da RDT, mas também maiores riscos e possível necessidade de aportes adicionais, 
além da necessidade de enquadramento como instrumento de equity (diferente da debênture atual);

• Já as DPLs proporcionam menor retorno, mas também riscos mitigados além da ausência da possibilidade de aportar novos recursos, sendo enquadradas como títulos de 
crédito (equivalente à debenture atual);

• Os Debenturistas deverão analisar qual das opções se adequam melhor ao seu perfil e apetite de risco.
• Os debenturistas que não conseguirem se adequar às opções A e B, serão pagos nos termos do PRJ, em condições equivalentes às da DPL



OPÇÃO Liquidez pós reestruturação

DPLs
(Opção A)

• O plano prevê que as debêntures serão emitidas nos termos da Instrução CVM 400 com esforços públicos de 
distribuição, sendo solicitada a dispensa pela CVM de prospecto e intermediação por agente integrante do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, e caso se logre este objetivo a debênture seria registrada na B3 (Cetip) e poderia ser 
negociada no mercado secundário, sendo que mesmo sem a dispensa da CVM, ainda assim é aventada a execução de 
uma oferta 400, mas com risco possível de não ser concluída, dada as características da oferta e a dificuldade 
vislumbradas em se obter prestadores de serviços dispostos a distribuir uma debênture de resultado para uma base 
muito pulverizada de debenturistas. Por fim, como plano contingente, caso não seja possível uma emissão 400, as 
emissão das DPLs seria privada, e desse modo só seria possível, inicialmente, a negociação das DPLs por meio de 
negociação bilateral, ou o resgate das mesmas na ocasião de M&A.

Cotas FIP-IE
(Opção B)

• Inicialmente o FIP não será listado, apesar de este ser um potencial objetivo após o término da reestruturação, desse 
modo as cotas não poderão ser inicialmente negociadas em bolsa. Os debenturistas poderão alienar suas cotas no 
momento de um M&A, ou por meio de negociação bilateral com alguma parte para uma transação privada das suas 
cotas.

Comparação dos prós e contras das opções de pagamento das debêntures segundo o PRJ 
Alternativo dos debenturistas demonstra diferenças fundamentais entre FIP e DPL (2/2)

Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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• Para os debenturistas que não se enquadrarem na Opção A ou na Opção B, e forem pagos nas condições previstas no PRJ, a possibilidae de 
liquidez no pós-reestruturação estará restrita ao caso de cessão para um terceiro via contrato de cessão, ainda assim, de modo equivalente às 
DPLs também receberão os proceeds de um eventual evento de liquidez como um M&A.



▪ O conceito dos termos e condições de plano de recuperação judicial
alternativo aprovado pelos debenturistas, é de que como o ativo não tem a
capacidade de pagar a dívida em seu formato original, e de que os
debenturistas possuem alienação fiduciárias das ações, é natural que o
próprio ativo (que é a garantia final dos debenturistas) sirva como
instrumento de pagamento para os credores;

▪ Desse modo, os debenturistas deveriam ser os receptores dos fluxos de caixa
gerados pela Companhia, e para ser possível lograr este objetivo, e também
para permitir que todos os debenturistas, dadas as suas diferenças de
natureza (e.g. fundos de pensão, pessoas físicas, assets, etc), pudessem
receber estes fluxos, foram estruturadas duas opções: (i) debêntures
remuneradas por resultado (DPLs), e (ii) cotas de FIP-IE controlador da
Companhia;

▪ Essas duas opções terão um perfil de risco diferente, implicando a
necessidade de um ajuste na remuneração para manter uma relação de
risco/retorno adequada;

− As DPLs permanecerão como um instrumento de dívida para os seus
detentores, que desse modo não estarão sujeitos aos riscos de
capitalização adicional (i.e. aporte de novos recursos), e de riscos e
responsabilidades inerentes à condição de acionista;

− Ao passo que o FIP-IE (e por consequência seus cotistas) como acionista
direto da concessionária, estarão sujeitos aos riscos citados acima (aporte
de novos recursos do fundo e/ou na companhia, e riscos por
responsabilidades inerentes à condição de acionista);

− Portanto para manter uma relação de risco/retorno adequada, é
necessário criar diferenciação entre a remuneração das DPLs e as cotas do
FIP-IE.

▪ Pelas diferentes características entre DPLs e FIP-IE, assumimos como proxy
para os termos de troca a mesma relação que é dada entre acionistas
majoritários e minoritários, conforme disposto na Lei das Sociedades por
Ações (Lei nº 6.404/1976):

− “Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia
aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou
resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de
aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais
acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo
igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto,
integrante do bloco de controle. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)”

▪ Como se percebe, é obrigatória a observância de um percentual mínimo de
80,0%, em um evento de troca de controle, para pagamento dos acionistas
minoritários;

▪ Existem semelhanças na relação entre FIP-IE e DPL e na relação entre
majoritário e minoritário, principalmente referente à governança, uma vez
que o FIP-IE tem controle da companhia e portanto a governança de
acionista majoritário;

▪ Ainda, a DPL ainda apresenta condições de risco melhores que um acionista
minoritário, dado que em cenários de nova RJ ou falência, os detentores de
DPL figurariam como credores concursais quirografários, enquanto o
acionista seria o último a receber qualquer recurso nestes cenários;

▪ Desse modo, considerando as particularidades da DPL, caracteriza-se a
relação de troca em que 80,0% do fluxo devido para os debenturistas serão
destinados para a DPL, e o remanescente para o FIP-IE.

Racional da diferenciação de remuneração entre opções de DPLs e quotas do FIP-IE

Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados.
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Racional dos Termos de TrocaRelação de risco/retorno entre as DPLs e quotas do FIP-IE



Características Comentários

Processo Previsto 
no PRJ

• O PRJ prevê processo de captação de novos recursos para a RDT, via uma nova emissão de debêntures (“Debêntures Novos Recursos” ou “DIP Financing”), visando capitalizar a RDT 
e criar as melhores condições para realização do Capex e para o going-concern do ativo, nas condições apresentadas no plano e, em especial, no anexo 5.1.1. do PRJ

Participantes na 
captação

• Os debenturistas terão preferência na participação do bookbuilding para a realização do DIP Financing → será assegurado a todos os debenturistas iguais direitos para a 
participação no Bookbuilding, respeitadas eventuais vedações regulatórias

• Poderão haver impedimentos regulatórios para a participação de alguns debenturistas no DIP Financing (e.g. FIDCs ou investidores não qualificados), sendo que estes 
impedimentos serão objeto de pedido de dispensa à CVM, conforme apresentado, para tentar mitigar este risco

• Caso os debenturistas não tenham interesse em participar do DIP Financing em sua integralidade, de forma que existam sobras, as mesmas poderão ser ofertadas a terceiros, a 
exclusivo critério da companhia

Emissora • Concessionária Rodovias do Tietê

Tipo da Emissão / 
Oferta

• O DIP Financing deverá ser uma emissão incentivada nos termos da Lei n° 12.431/2011
• A estrutura do plano prevê que seja uma oferta pública nos termos da Instrução CVM 400, com pedido de dispensa de prospecto e intermediário financeiro à CVM. Caso não seja 

obtida dispensa da CVM, a Companhia está autorizada pelo Plano de RJ a seguir com uma oferta pública 476, mas poderá, a seu exclusivo critério, seguir com uma oferta pública 
400 tradicional, incluindo realização de prospecto e participação de um coordenador líder.

Valor da Emissão • Montante total de BRL 150M (a critério da emissora, e de acordo com a demanda do Bookbuilding, a Emissora pode optar pela emissão de no mínimo BRL 125M)

Cronograma de 
Amortização

• Data da emissão: A Emissora poderá emitir a debênture dentro do prazo de: 100 dias contados da a homologação do PRJ ou aprovação da Artesp, o que ocorrer por último. A 
Emissora poderá emitir a debênture a partir do momento em que os ritos previstos no Anexo 5.1.1. tenham sido realizados, os quais devem ocorrer após aproximadamente 2 
meses contados da homologação do Plano de RJ.

• Calendário de amortização: (i) 1ª parcela, correspondente a 10,0%, após 24 meses contados da Data de Emissão; (ii) 2ª parcela, correspondente a 20,0%, após 36 meses contados 
da Data de Emissão; (iii) 3ª parcela, correspondente a 30,0%, após 48 meses contados da Data de Emissão; e (iv) 4ª parcela, correspondente a 40,0%, após 60 meses contados da 
Data de Emissão

Remuneração • IPCA + 10,0% a.a., sem carência, com pagamentos semestrais

Bônus de 
Subscrição

• O DIP Financing terá uma remuneração adicional na forma de bônus de subscrição de novas cotas do FIP-IE, na forma de Equity Kicker, com objetivo de reduzir o custo fixo da 
companhia, permitindo a destinação do seu caixa para realização de investimentos, com objetivo de maximizar o equity value (e, portanto, o recovery para o debenturista)

• Os debenturistas interessados deverão fazer sua oferta do DIP Financing considerando qual o percentual de bônus de subscrição (i.e. percentual do equity da RDT) que desejam, de 
forma a tentar sua alocação no DIP Financing a partir do resultado do Bookbuilding

• Limitante máximo de subscrição de cotas do FIP-IE equivalente a 47,0% do capital social total da Emissora
• O preço de exercício do bônus de subscrição será de R$ 1,00 (um real) para cada unidade de novas cotas do FIP-IE2

Liquidez • A estrutura prevista considera que seja possível negociar o papel no mercado secundário na B3/CETIP

Outros • Condições como garantias, covenants e outros são apresentados serão definidas na Escritura da Emissão

Principais características do processo de captação de novos recursos previstos no PRJ¹

O PRJ prevê processo de captação de novos recursos para execução do Capex
obrigatório, garantindo assim a viabilidade da concessão de forma mais eficiente

Notas: 1. Resumo das principais características, integralidade dos termos pode ser observada no PRJ e anexos; 
2. Por mais que conste no Anexo 5.1.1.(c) o preço unitário de R$ 100,00 (cem reais), uma vez que consta no 
Regulamento do FIP-IE, previsto no Anexo 1.1.60, o preço de R$ 1,00 (um real) por cota, considera-se o valor 
previsto no Regulamento do FIP-IE (que inclusive é o menor valor, assim no melhor benefício do debenturista).

Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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Objeto Pedido de dispensa Consequência da não aprovação

Emissão DPLs
(Dispensa do art. 6°, §1°, inciso IV da 
ICVM 400)

• Pedido de autorização para a realização da emissão e oferta 
das DPLs, nos termos da Instrução CVM 400, sem a 
intermediação de instituições integrantes do sistema de 
distruibuição de valores mobiliários

• Assim como sem a apresentaçaõ de respectivo prospecto

• Caso tais dispensas não sejam obtidas, a Recuperanda deverá 
fazer os ajustes necessários ao PRJ e anexos para emissão e 
oferta das DPLs de forma privada (Desde que mantidos os 
termos e condições, incluindo a forma de remuneração)

• Redução da liquidez das DPLs após a reestruturação

Emissão DIP Financing
(Dispensa do art. 6°, §1°, inciso IV da 
ICVM 400)

• Pedido de autorização para a realização da emissão e  oferta 
do DIP Financing, nos termos da Instrução CVM 400, sem a 
intermediação de instituições integrantes do sistema de 
distruibuição de valores mobiliários

• Assim como sem a apresentaçaõ de respectivo prospecto

• Caso tais dispensas não sejam obtidas, a Recuperanda deverá 
fazer os ajustes necessários ao PRJ e anexos para emissão e 
oferta do DIP Financing nos termos da Instrução CVM 476 
(Desde que mantidos os termos e condições, incluindo a 
forma de remuneração)

• Limitação do número máximo de debenturistas a 
participarem no DIP Financing (procura de no máximo 75 
Investidores Profissionais¹, e alocação máxima de 50 
debenturistas enquadrados como Investidores Profissionais)²

Cotistas FIP-IE 
(Dispensa do art. 4° da ICVM 578)

• Pedido de dispensa para que debenturistas não enquadrados 
como Investidores Qualificados¹ possam optar pela Opcão B 
de pagamento e serem cotistas do FIP-IE

• Caso esta dispensa não seja obtida os debenturistas que não 
forem Investidores Qualificados não poderão optar pela 
Opção B de pagamento

• Como não poderão ser cotistas do FIP-IE, estes debenturistas 
também não poderão participar do DIP Financing

Principais características e pedidos de dispensa à CVM

PRJ prevê pedido de dispensa à CVM para implementar condições completas da 
reestruturação

Nota: 1. Investidores Profissionais são definidos como investidores com patrimônio maior que 
BRL 10,0M, e Investidores Qualificados são definidos como investidores com patrimônio maior 
que BRL 1,0M, 2. Critérios de alocação descritos no Anexo 5.1.1. do PRJ.
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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Caso as dispensas não sejam obtidas o PRJ ainda poderá ser implementado, porém considerando adaptações já contempladas no plano



Timeline da 
Reestruturação02.
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# Milestones Status

1
Assinatura do SPA, protocolo do PRJ, convocação 
da Nova AGD e Pedido de Troca de Controle 
Artesp

2
Aprovação pelos debenturistas da reestruturação 
proposta em AGD

3
Aprovação do Plano de Recuperação Judicial em 
AGC

4
Homologação do Plano de Recuperação Judicial 
pelo Juízo

5 Aprovação para a troca de controle pela Artesp
▪ Em andamento 

(esperado para Dez/21-Jan/22)

6
Implementação das opções de pagamento e 
emissão do Financiamento DIP

▪ Em andamento
(esperado para Jan/22-fev/22)

Milestones fundamentais para a implementação da reestruturação

Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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# Passo Data Estimada¹ Descrição

1 06/08/21 Assinatura de SPA entre acionistas e FIP-IE escolhido pelos debenturistas em AGD

2 09/08/21 Protocolo de novo PRJ nos termos previstos no SPA nos autos da RJ

3 09/08/21 Publicação de Edital de Convocação para AGD deliberar SPA e PRJ (e demais itens previstos na Ordem do Dia)

4 11/08/21 Realização de novo Pedido de Troca de Controle para Artesp

5 11/08/21 a 18/10/21  Período para buscar os prestadores de serviço finais para implementação do PRJ

6 09/09/21 a 20/09/21 Realização da 1ª Convocação da nova AGD em 09/09/21 e realização da 2ª Convocação da nova AGD em 20/09/21

7 10/09/21 Envio à Artesp de plano econômico-financeiro para a realização dos investimentos obrigatórios da Concessão

8 15/09/21 a 31/01/22 Discussão com CVM referente aos pedidos de dispensa relacionados à implementação do PRJ

9 23/09/21 Aprovação em AGC do Plano de Recuperação Judicial

10 06/10/21 Publicação da Homologação do Plano de Recuperação Judicial

11 23/09/21 até 18/10/21² Período para a realização do processo de captação e alocação de novos recursos via DIP

12 23/09/21 até 26/11/21 Período para a decisão das opções de pagamento dos debenturistas

13 09/11/21 até 23/12/21 Período para participação no procedimento de subscrição de sobras e sobras de sobras na emissão do DIP

14 27/02/22
Data limite para aprovação da troca de controle pela Artesp e Cade, e consequente implementação final das opções de pagamento (menor entre: 220 dias 
a partir da assinatura do SPA ou 150 dias da homologação do PRJ)

Nota: 1. Cronograma sujeito a premissas de aprovação da Artesp; 2. Como os assessores dos Debenturistas
vão auxiliar na organização do bookbuilding, serão envidados melhores esforços para consideração de
propostas recepcionadas posteriormente ao prazo de 18/10/2021, até 25/10/2021; 3, Para os Debenturistas
que não puderem, ou não quiserem, subscrever DPLs ou FIP-IE, será permitida até 29/10/2021 opção por
tratamento equivalente ao previsto para as Debêntures de Resultado nos termos do Anexo 4.1.1.1.1. do Plano
de RJ. Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados

Passo a passo dos principais eventos cujo cumprimento é necessário para se lograr o 
sucesso da reestruturação 
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C

C

C

C

Por conservadorismo, considera-se para fins de 
cálculo a data do despacho do juízo 
homologando o PRJ, e não a data de publicação 
em diário oficial (a qual caso considerada, levaria 
o prazo final de 27/02/2022 para 03/03/2022).

C

Principais Manifestações dos Debenturistas

Bookbuilding para captação de novos recursos Opção de pagamento Manifestação de interesse em sobras

• Prazo para manifestação de interesse em
participar do Procedimento de Bookbuilding se
encerra em 18/10/2021

• Os debenturistas que desejarem participar
deverão encaminhar o Termo de Adesão ao
Bookbuilding nos termos do Anexo 5.1.1.(d) do
Plano de RJ para a RDT e o Assessor Financeiro
dos Debenturistas

• O prazo para eleição da Opção de Pagamento se encerra em
26/11/2021

• Os Debenturistas que optarem pela Opção A (DPL), não precisam
enviar formulário de opção de pagamento ou realizar qualquer ato –
opção automática pelo Plano de RJ

• Os formulários3 previsto no Anexo 4.1. de opção deverão ser
enviados para a RDT e para o Administrador Judicial, opcionalmente
com cópia para o Assessor Financeiro dos Debenturistas

• Prazo para manifestação de interesses na alocação de
sobras (1º rateio) se encerra em 16/11/2021, e para o
processo de sobras de sobras (2º rateio) se encerra em
29/11/2021

• Os debenturistas que desejarem participar deverão
encaminhar as manifestações nos termos do Anexo
5.1.1.(h) e 5.1.1.(i) do Plano para a RDT e o Assessor
Financeiro dos Debenturistas

1 2 3

Ver página seguinte para timeline completo



Timeline e Procedimento Operacionais¹

Timeline operacional para implementação da operação de reestruturação das 
debêntures (deliberação em AGD, Escolha das Opções de Pagamento, Bookbuilding, etc)

Nota: 1. Cronograma sujeito a aprovação da Artesp; 2. Como os assessores dos Debenturistas vão
auxiliar na organização do bookbuilding, serão envidados melhores esforços para consideração de
propostas recepcionadas posteriormente ao prazo de 18/10/2021, até 25/10/2021.; 3. Para os
Debenturistas que não puderem, ou não quiserem, subscrever DPLs ou Cotas do FIP-IE (pagamento em
termos equivalentes ao da DPL). Fonte: Starboard Restructuring Partners, Felsberg Advogados.
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B

C

E

Apresentação pelo Debenturista que deseja participar do 
Financiamento DIP de proposta para alocação de recursos 
nos termos do Procedimento de Bookbuilding

A

Opção dos Debenturistas que desejarem 
receber por meio do Plano em condições 
equivalentes às da DPLs

B

Procedimento de 
alocação de sobras do 
Financiamento DIP

Movimentos em que o Debenturistas pode se manifestar
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Opção dos Debenturistas para pagamento das 
Debentures Atuais: via recebimento de quotas 
do FIP-IE ou DPLs

Referência

Evento ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22

Dias corridos contados do signing do SPA 25 55 86 116 147 178 206

Dias corridos contados da homologação do PRJ - 0 31 61 92 123 150

1 Efetivo N/A Assinatura do SPA 06/ago

2 Efetivo N/A Protocolo do PRJ nos autos da Recuperação 09/ago

3 Efetivo N/A Apresentação do Pedido ARTESP 11/ago

4 Efetivo N/A 1ª Convocação da Nova AGD 09/set

5 Efetivo N/A Apresentação de Plano Econômico-Financeiro para ARTESP 10/set

6 Efetivo N/A 2ª Convocação da Nova AGD 20/set

7 Efetivo N/A Aprovação do PRJ em AGC 23/set

8 Efetivo 5.1.1.(a) - B Publicação da Homologação Judicial do Plano de RJ 06/out

9 Efetivo 5.1.1.(a) - B Procedimento de Bookbuilding² 18/out

10 Efetivo 5.1.1.(a) - F
Comunicação da Concessionária, com participação do Assessor Financeiro dos Debenturistas, 
sobre o Procedimento de Bookbuilding²

25/out

11 Efetivo 4.1.1.1.
Opção por tratamento equivalente ao previsto para as Debêntures de Resultado 
nos termos do Anexo 4.1.1.1.1.³

29/out

12 Efetivo 5.1.1.(a) - G
Publicidade aos Debenturistas da Comunicação da Concessionária sobre o Procedimento de 
Bookbuilding

04/nov*

13 Efetivo 5.1.1.(f) - C
Comunicação da Concessionária sobre o Procedimento de Subscrição de Sobras e Sobras de 
Sobras (também definido como Comunicação da Concessionária sobre Sobras)

09/nov

14 Efetivo 5.1.1.(f) - D Manifestação de Sobras para Primeiro Rateio 16/nov

15 Efetivo 5.1.1.(f) - F Comunicação da Concessionária sobre Primeiro Rateio de Sobras 22/nov

16 Efetivo 4.1. Eleição da Opção de Pagamento 26/nov

17 Efetivo 5.1.1.(f) - G Manifestação de Sobras para Segundo Rateio 29/nov

18 Efetivo 5.1.1.(f) - I Comunicação da Concessionária sobre Segundo Rateio de Sobras 06/dez

19 Efetivo 4.1.2. Relatório AJ - Opção de Pagamento 10/dez

20 Efetivo 5.1.1.(f) - J Comunicação da Concessionária sobre Rateios de Sobras 13/dez

21 Efetivo 5.1.1.(f) - K Publicidade aos Debenturistas da Comunicação da Concessionária sobre Rateios de Sobras 23/dez

22 Estimado 6.9. Aprovação ARTESP (estimado como 150 dias da apresentação do Pedido ARTESP) 10/jan

23 Estimado 6.2.1.
Novação do crédito com a referida quitação das debêntures e extinção da Alienação 
Fiduciária das Ações

12/jan

24 Estimado 2.2.
Alienação das ações cessão dos Créditos Intercompany pelos acionistas para o Fundo IE 
(sujeito a Aprovação ARTESP)

19/jan

25 Estimado Anexo 3.3.2 Convocação de AGE da RDT para aumento do capital 24/jan

26 Estimado 4.2. Implementação das Opções de Pagamento (sujeito a Aprovação ARTESP) 31/jan

27 Estimado 5.1.1.(a) - L Emissão das Debêntures Novos Recursos (sujeito a Aprovação ARTESP) 31/jan

28 Estimado 5.1.1.(b) Data de Liquidação das Debêntures Novos Recursos (sujeito a Aprovação ARTESP) 31/jan

29 Estimado Anexo 3.3.2. Emissão de Novas Ações da RDT (estimado) 31/jan

30 Estimado 3.11.1.1. Destinação dos valores da Cessão Fiduciária 31/jan

31 Efetivo 6.10. Data Limite para Conclusão da Transação 27/fev**

**Por conservadorismo, considera-se para fins de cálculo a 
data do despacho do juízo homologando o PRJ, e não a data 
de publicação em diário oficial (a qual caso considerada, 
levaria o prazo final de 27/02/2022 para 03/03/2022).

E DC

*Conforme prazo limite previsto 
na Cláusula 4.1. do PRJ

D
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▪ Quem poderá participar no bookbuilding:

− Os debenturistas terão direito de preferência no bookbuilding, sendo exclusiva a eles a participação neste momento (“Primeira Iteração”);

• Esta Primeira Iteração servirá para pricing, e os participantes poderão fazer a alocação de forma proporcional ao seu bid inicial, sujeito ao Limite Máximo exposto abaixo;

• O menor valor possível para o bid será de R$ 10.000,00.

− Para as sobras, poderão participar apenas os debenturistas que participaram da Primeira Iteração, de forma pró-rata à alocação na Primeira Iteração (“Segunda Iteração”);

− Para as sobras das sobras, poderão participar apenas os debenturistas que participaram da Segunda Iteração de forma pró-rata (“Terceira Iteração”);

− Após as sobras e as sobras das sobras, se o processo de captação não tiver sido obtido R$ 150 milhões, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, ofertar a emissão para 
terceiros não debenturistas, desde que estes sejam investidores qualificados.

− O Debenturista que optar por participar no Bookbuilding necessariamente deverá optar por ter suas debêntures atuais reestruturadas por meio da Opção B, com quitação 
mediante entrega de cotas do FIP-IE

− O Procedimento de Bookbuilding – sem considerar as sobras – se encerra quando da “Publicidade aos Debenturistas da Comunicação da Concessionária sobre o 
Procedimento de Bookbuilding”, a qual deverá ocorrer até 04.11.2021, conforme prazo limite previsto na Cláusula 4.1. do PRJ

▪ Qual será o Limite Máximo que um debenturista poderá tentar a alocação?

− A quantidade máxima de Debêntures DIP apresentadas no Bid será calculada pela fórmula: BidQ = PD * K * DIPQ;

• Em que: PD = Percentual na debênture; K = Constante Multiplicativa (K=4); DIP = Quantidade de Debêntures DIPQ (DIP = 15.000).

− De forma análoga, o valor de alocação máximo será calculado pela fórmula: BidR$ = PD * K * DIPR$;

• Em que: PD = Percentual na debênture RDVT11; K = Constante Multiplicativa (K=4); DIP = Montante do DIP (DIP = R$ 150.000.000).

− Para as iterações seguintes não haverá valor limite de alocação, porém o valor de alocação será limitada pela proporcionalidade dos Bids anteriores.

▪ Valor do DIP

− Entre o valor mínimo de BRL 125M e o valor máximo de BRL 150M

▪ Pricing

− Será considerado o menor custo para a formação do Book (vide slide 9);

− O pricing do DIP será dado pelo um bônus de subscrição no FIP-IE;

• A taxa de remuneração sobre o valor do DIP será um valor pré-fixado de IPCA + 10,0% (“Fixed Income”);

• O bônus de subscrição no FIP-IE deverá ser bidado no bookbuilding pelos interessados em participar do DIP (“Equity Kicker”);

• Haverá um custo máximo para o DIP, sendo este definido por um bônus de subscrição equivalente a até 47,0% das cotas do FIP-IE;

• O preço de exercício do bônus de subscrição será de R$ 1,00 (um real) para cada unidade de novas cotas do FIP-IE.

DEFINIÇÕES OPERACIONAIS

Bookbuilding: Termos e funcionamento do processo (1/3)
Principais aspectos

Notas: 1. Por mais que conste no Anexo 5.1.1.(c) o preço unitário de R$ 100,00 (cem reais),
uma vez que consta no Regulamento do FIP-IE, previsto no Anexo 1.1.60, o preço de R$ 1,00
(um real) por cota, considera-se o valor previsto no Regulamento do FIP-IE (que inclusive é o
menor valor, assim no melhor benefício do debenturista).
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados.
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Debenturista
Montante 
(BIDR$ M)

Quantidade
(BIDQ)

Equity 
kicker (bid)

Resultado
Alocação

(R$ M | Q)

Deb A 100 10.000 20%
Dentro

(Inteiro)
100 | 10.000

Deb B 50 5.000 35%
Dentro

(Inteiro)
50 | 5.000

Deb C 50 5.000 40% Fora -

Total 150 15.000 35%
Book 

Completo
150 | 15.000

Exemplo 1: Valor suficiente para book sem rateio Exemplo 2: Valor suficiente para book com rateio

Bookbuilding: Termos e funcionamento do processo (2/3)
Exemplos de formação do book | Valores de custo e montante meramente ilustrativos

Nota: 1. Valores meramente ilustrativos.
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados.

Exemplo 3: Valor insuficiente para o book Exemplo 3 (continuação): Segunda iteração
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Book é completado na primeira iteração a um custo de 35%
O Deb C fica de fora do Bookbuilding pelo custo bidado

Debenturista
Montante 
(BIDR$ M)

Quantidade
(BIDQ)

Equity 
kicker (bid)

Resultado
Alocação

(R$ M | Q)

Deb A 100 10.000 20%
Dentro

(Pró rata)
75,0 | 7.500

Deb B 50 5.000 35%
Dentro

(Pró rata)
37,5 | 3.750

Deb C 50 5.000 35%
Dentro

(Pró rata)
37,5 | 3.750

Total 150 15.000 35%
Book 

Completo
150 | 15.000

Book é completado na primeira iteração.
Debêntures são rateadas de forma pró-rata ao bid

Debenturista
Montante 
(BIDR$ M)

Quantidade
(BIDQ)

Equity 
kicker (bid)

Resultado
Alocação

(R$ M | Q)

Deb A 60 6.000 30%
Dentro

(Inteiro)
60 | 6.000

Deb B 40 4.000 35%
Dentro

(Inteiro)
40 | 4.000

Deb C 20 2.000 40%
Dentro

(Inteiro)
20 | 2.000

Total 120 12.000 40%
Book 

Incompleto
120 | 12.000

Book não é completado na primeira iteração, e deverá entrar nas iterações seguintes com 
distribuição pró-rata as ofertas da primeira

(custo de 40% definido para as próximas iterações)

Debenturist
a

Montante 
(BIDR$ M)

Quantidade
(BIDQ)

Equity 
kicker (bid)

Resultado
Alocação

(R$ M | Q)

Deb A 15 1.500
40%

(já definido)
Dentro

(Inteiro)
15 | 1.500

Deb B 10 1.000
40%

(já definido)
Dentro

(Inteiro)
10 | 1.000

Deb C 5 500
40%

(já definido)
Dentro

(Inteiro)
5 | 500

Total 30 3.000
40%

(já definido)
Book 

Completo
30 | 3.000

Segunda iteração para completar book (Sobras)
Todos os debenturistas entram no book de forma pró-rata

Esta iteração para completar as sobras é uma continuação do Exemplo 3

Confidencial para os debenturistas da RDT
Reprodução ou distribuição proibida

Bid pelas sobras é opcional → no exemplo 3 os montantes totais seriam: Deb A: BRL 75M, Deb B: BRL 50M, e Deb C: 25M



Bookbuilding: Termos e funcionamento do processo (3/3)
Fluxograma do processo

Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados.
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Início do processo 
com homologação 

do PRJ

Debenturistas 
apresentam oferta 

para o DIP

Inicia-se processo de 
sobras

Listagem de 
montante no DIP de 
cada debenturista

É obtido 
o book?

Book é 
fechado  
c/ exce-
dente?

não

sim

não sim

Fechamento do 
Book

Definição das 
proporções para 

alocação

• Debenturistas apresentam manifestam interesse em participar no 
procedimento de alocação de sobras (primeiro rateio) e sobras de sobras 
(segundo rateio);

• Iterações sucessivas até conclusão do processo de alocação;
• Após processo de sobras e de sobras de sobras, o saldo remanescente poderá, 

a exclusivo critério da Companhia, ser captado com terceiros que sejam 
investidores profissionais.

• Debenturistas 
possuem direito de 
preferência no 
bookbuilding, com 
exclusividade nas 
primeiras iterações;

• Todos os 
debenturistas tem a 
prerrogativa de fazer 
bids de forma pró-rata
ao seu crédito.

Distribuição pró-rata
para o book

Fechamento do 
Book

• Definição dos montantes de cada 
provedor de capital no DIP.

• Debenturistas poderão alocar no 
DIP de forma proporcional às 
ofertas apresentadas no 
bookbuilding.

• Caso haja valores excedentes 
ao montante máximo do DIP 
(BRL 150M), o DIP será divido 
de modo proporcional aos 
participantes.

• Debenturistas que pretendem participar do 
procedimento de alocação de sobras e sobras de sobras 
deverão apresentar, dentro dos prazos limites, a 
“Manifestação de Sobras para Primeiro Rateio” e 
“Manifestação de Sobras para Segunda Rateio”

• Debenturistas deverão 
apresentar, dentro dos 
prazos limites, a “Notificação 
da Opção de Pagamento e 
Interesse em Prover Novos 
Recursos” e o “Termo de 
Adesão ao Bookbuilding”.
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Operacional dos 
Debenturistas04.
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Fluxograma Operacional do Debenturista

Fluxograma operacional e principais documentos que os Debenturistas devem se 
manifestar opção de pagamento e interesse na emissão de novos recursos

Notas: 1. O preenchimento de todas as informações deverá ser feito de forma digital e, caso seja feito de
forma manual/física, deverá ser legível para entendimento da Concessionária. 2. Todos os anexos referem-
se ao Plano de Recuperação Judicial. 3. Alternativamente, o endereço eletrônico tiete@starboard.com.br
previsto no Plano de Recuperação Judicial também estará operacional. 4. Nos termos previstos na página 17.

Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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Interesse em 
alocar novos 

recursos?

Não

Sim

Debenturista

Não apresenta 
nenhum documento 
no procedimento de 

Bookbuilding

Escolha da 
Opção de 

Pagamento

Opção B
Cotas do FIP-IE

Opção A
Debêntures de 

Resultado

Opção B de 
Pagamento realizada 

em nome próprio

B Opção A de 
Pagamento realizada 

pelo Mandatário

A

Apresentar Notificação da 
Opção de Pagamento e 
Interesse me Prover Novos 
Recursos – Anexo 4.1

Apresentar oferta via Termo de Adesão 
ao Bookbuilding – Anexo 5.1.1.(d)

Não participa do Procedimento 
de Bookbuilding

Conclusão do 
Procedimento de 

Bookbuilding

Relatório Final – Opções de Pagamento

No Bookbuilding poderá ocorrer oferta de sobras, em 
que os Debenturistas que tenham tal interesse deverão 

apresentar as manifestações de interesse de sobras

Confidencial para os debenturistas da RDT
Reprodução ou distribuição proibida

Cronograma Observações
DATA PROCEDIMENTO OPERACIONAL1,2

Adesão para 
captação de 

novos recursos
até 18.10.20214

Para os Debenturistas que tenham interesse em alocar novos recursos:
- Enviar o “Termo de Adesão ao Bookbuilding” previsto no Anexo 5.1.1.(d)

devidamente assinado para rjtiete@rodoviasdotiete.com.br e
lmorato@lmorato.com.br, com cópia para tiete@starboardpartners.com.br3, com
aviso de recebimento, com o assunto “Termo de Adesão ao Bookbuilding –
[IDENTIFICAÇÃO DO DEBENTURISTA]”

Opção de 
pagamento

até 26.11.20214

Os Debenturistas que optarem pela Opção A (DPL), não precisam enviar formulário de
opção de pagamento ou realizar qualquer ato – opção automática pelo Plano de RJ
Os Debenturistas que optarem pela Opção B (FIP-IE) devem :
- Enviar a “Notificação da Opção de Pagamento e Interesse em Prover Novos

Recursos” devidamente assinado para rjtiete@rodoviasdotiete.com.br,
ajrodovias@deloitte.com e czferreira@deloitte.com, opcionalmente (a critério do
debenturista) com cópia para tiete@starboardpartners.com.br3, com aviso de
recebimento, com o assunto “Notificação de Opção de Pagamento e Interesse em
Prover Novos Recursos – [IDENTIFICAÇÃO DO DEBENTURISTA]”

- Nesta notificação, o debenturista deverá indicar a opção de pagamento desejada.
Para aqueles que participaram do Bookbuilding, deverão marcar o interesse em
prover novos recursos.

▪ Os debenturistas que desejem substituir suas debêntures RDVT11 pelas Debêntures de
Resultado (Opção A do Plano de RJ) não precisam obrigatoriamente enviar formulário de
opção de pagamento ou realizar qualquer ato, visto que está automático no plano
substituição para DPL para os debenturistas que não se manifestarem;

▪ Para a Opção B, a princípio, o FIP é destinado exclusivamente a investidores qualificados
ou profissionais –> os Assessores estão discutindo com a CVM a possibilidade de abertura
para toda a base de debenturistas;

▪ O Procedimento de Bookbuilding será realizado de forma aberta para todos os
debenturistas, de forma que os Assessores vão utilizar o próprio resultado de
Bookbuilding junto a CVM;

▪ O Debenturista que optar por participar no Bookbuilding necessariamente deverá optar
por ter suas debêntures atuais pagas por meio da Opção B (cotas do FIP-IE);

▪ A Opção A deverá ser realizada exclusivamente pelo Mandatário, enquanto que a Opção
B deverá ser realizada exclusivamente em nome próprio pelo Debenturista;

▪ Os Debenturistas que optarem pela Opção B também deverão ser responsáveis por
realizar todo o procedimento cadastral junto à Singulare, administradora do FIP-IE.

mailto:tiete@starboard.com.br
mailto:rjtiete@rodoviasdotiete.com.br
mailto:lmorato@lmorato.com.br
mailto:tiete@starboardpartners.com.br3
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mailto:ajrodovias@deloitte.com
mailto:czferreira@deloitte.com
mailto:tiete@starboardpartners.com.br


▪ Os debenturistas que desejem substituir suas debêntures RDVT11 pelas Debêntures de Resultado (Opção A do Plano de RJ) não precisam enviar formulário de opção de pagamento ou realizar
qualquer ato, visto que está automático no plano substituição para DPL para os debenturistas que não se manifestarem;

▪ O Debenturista que tem interesse em alocar recursos na DIP Financing (ou seja, na emissão das Debêntures Novos Recursos) deverá enviar no prazo estabelecido o Anexo 5.1.1.(d) – Termo de
Adesão ao Bookbuilding devidamente preenchido e assinado;

▪ O Debenturista que tem interesse em participar no Bookbuilding, deverá antes de preencher o Anexo 4.1 – Notificação da Opção Pagamento e Novos Recursos, preencher e enviar o Anexo
5.1.1.(d) – Termo de Adesão ao Bookbuilding, desta forma formalizando a quantidade de Debêntures Novos Recursos que tem interesse em alocar;

▪ Caso o procedimento de Bookbuilding não resulte na captação de toda a emissão, será realizado Procedimento de Sobras e Sobras de Sobras;

▪ O Procedimento de Bookbuilding – sem considerar as sobras – se encerra quando da “Publicidade aos Debenturistas da Comunicação da Concessionária sobre o Procedimento de Bookbuilding”, a
qual deverá ocorrer até 04.11.2021, conforme prazo limite previsto na Cláusula 4.1. do PRJ;

▪ É recomendável que o Debenturista que participou do Bookbuilding com o envio do Anexo 5.1.1.(d) – Termo de Adesão ao Bookbuilding aguarde a comunicação pelo agente fiduciário com o
resultado do processo de Bookbuilding previsto na Cláusula (G) do Anexo 5.1.1.(a) para preencher o Anexo 4.1 – Notificação da Opção Pagamento e Novos Recursos, uma vez que: (i) no
preenchimento deste Anexo 4.1. o Debenturista deverá indicar a Opção de Pagamento (isto é, se Opção A com Debênture de Resultado ou Opção B com o FIP-IE); e (ii) o Debenturista que for
alocado no Bookbuilding obrigatoriamente deverá optar pela Opção B, sendo que a alocação só é conhecida após a comunicação com o resultado do procedimento de Bookbuilding;

▪ O Debenturista que não tem interesse em participar no Bookbuilding poderá preencher e enviar o Anexo 4.1 – Notificação da Opção Pagamento e Novos Recursos independentemente do
Bookbuilding;

▪ No Anexo 4.1 - Modelo Opção Pagamento e Novos Recursos, são citadas as opções de pagamento A e B e interesse em participar no Bookbuilding → os detalhes das Opções A e B de Pagamento
estão disponíveis no Plano de Recuperação Judicial da Concessionária Rodovias do Tietê e no material elaborado pelos assessores e disponibilizado aos debenturistas pela Pentágono;

▪ O preenchimento da Opção de Pagamento é feito no Anexo 4.1., considerando que: (i) a Opção A de Pagamento deverá ser realizada exclusivamente pelo Mandatário; (ii) a Opção B de Pagamento
deverá ser realizada exclusivamente em nome próprio pelo Debenturista; e (iii) os Debenturistas que não formalizarem a opção de pagamento serão alocados na Opção A Pagamento
automaticamente pelo Mandatário;

▪ Para participar na captação de novos recursos com emissão da Debênture DIP, o Debenturista deverá necessariamente optar pela Opção B de Pagamento e, para tanto, deverá realizar tal
procedimento em nome próprio;

▪ Ainda no Anexo 4.1. o Debenturista que participou do procedimento de Bookbuilding deverá preencher o seu interesse em participar na alocação de novos recursos, identificando inclusive o valor
que possui interesse em alocar – sendo certo que o Debenturista só terá que aportar a quantidade final definida pelo procedimento de Bookbuilding e pelo procedimento de sobras e sobras de
sobras.

▪ Toda a comunicação eletrônica referente ao Anexo 4.1. (i.e. Opção de Pagamento) deverá ser feita para os endereços eletrônicos rjtiete@rodoviasdotiete.com.br, ajrodovias@deloitte.com e
czferreira@deloitte.com, com aviso de recebimento, com o assunto “Notificação de Opção de Pagamento e Interesse em Prover Novos Recursos – [IDENTIFICAÇÃO DO DEBENTURISTA]”.
Opcionalmente, o debenturista poderá copiar o Assessor Financeiro no e-mail tiete@starboardpartners.com.br3.

▪ Toda a comunicação eletrônica referente ao Anexo 5.1.1.(d) (i.e. Bookbuilding) deverá ser feita para rjtiete@rodoviasdotiete.com.br e lmorato@lmorato.com.br, com cópia para
tiete@starboardpartners.com.br3 com aviso de recebimento, com o assunto “Termo de Adesão ao Bookbuilding – [IDENTIFICAÇÃO DO DEBENTURISTA]”.

Regras gerais para preenchimento e envio pelos Debenturistas dos documentos 
necessários para implementação do PRJ1,2

Notas: 1. O preenchimento de todas as informações deverá ser feito de forma digital e, caso seja
feito de forma manual/física, deverá ser legível para entendimento da Concessionária. 2. Todos os
anexos referem-se ao Plano de Recuperação Judicial. 3. Alternativamente, o endereço eletrônico
tiete@starboard.com.br previsto no Plano de Recuperação Judicial também estará operacional.
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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▪ Os Debenturistas que possuem interesse em participar na captação de novos recursos mediante emissão das Debêntures Novos Recursos (ou seja, o DIP
Financing), deverão participar do procedimento de Bookbuilding;

▪ Para participar do procedimento de Bookbuilding, os debenturistas deverão enviar, em até 10 dias corridos contados da homologação do PRJ, o “Termo de
Adesão ao Bookbuilding” previsto no Anexo 5.1.1.(d) devidamente preenchido;

▪ No Termo de Adesão o Debenturista deverá incluir apresentar oferta de alocação de debêntures por custo, sendo o custo definido como o direito de subscrição
de cotas do FIP-IE calculado em termos do percentual do capital social da Concessionária, considerando o valor total da emissão;

▪ Na coluna da esquerda o Debenturista deverá indicar a quantidade de Debêntures Novos Recursos (i.e. DIP Financing) que teria interesse em alocar, e na coluna
da direita ele deverá apresentar o percentual do capital social (i.e. do equity) da Concessionária que julga necessário para alocar a quantidade de debêntures
apresentada na coluna da esquerda – ambos considerando os limites e regras previstos no Anexo 5.1.1.;

Nota: O preenchimento de todas as informações deverá ser feito de forma digital e, caso seja 
feito de forma manual/física, deverá ser legível para entendimento da Concessionária. Todos os 
anexos referem-se ao Plano de Recuperação Judicial. Valores meramente ilustrativos.
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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Passo-a-passo para os debenturistas que tiverem interesse no DIP Financing (1/5)
Preenchimento do Termo de Adesão ao Bookbuilding – Anexo 5.1.1.(d)



▪ Por exemplo, imagine um Debenturista que possui 10.650 unidades de RDVT11 e tem interesse em alocar R$ 10 milhões de reais. Neste caso, o primeiro ato a
ser realizado é calcular o limite máximo previsto no Anexo 5.1.1.(c) que ele poderá alocar:

− O limite máximo de quantidades das Debêntures Novos Recursos (ou seja, a soma da coluna “Quantidade”) deverá ser de 600 quantidades:

− Ou seja, por mais que o Debenturista hipotético tenha interesse em alocar R$ 10 milhões, ele poderá ofertar no máximo R$ 6 milhões no bookbuilding. Caso existam sobras,
ele poderá indicar interesse em participar das sobras, momento este em que não haverá mais limitantes (ou seja, o limite só se aplica para a primeira rodada do bookbuilding,
e não se aplica para a alocação de sobras e de sobras de sobras);

▪ Suponha que este Debenturista hipotético entende que um nível razoável de capital social para a Concessionária é de 23,5% para toda a emissão, sendo certo
que o valor máximo que ele poderá solicitar está limitado a 47,0%, e ordens com qualquer valor acima deste serão desconsideradas;

Nota: O preenchimento de todas as informações deverá ser feito de forma digital e, caso seja 
feito de forma manual/física, deverá ser legível para entendimento da Concessionária. Todos os 
anexos referem-se ao Plano de Recuperação Judicial. Valores meramente ilustrativos.
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑄𝑇𝐷𝑅𝐷𝑉𝑇11

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑅𝐷𝑉𝑇11
× 4 × 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐷𝐼𝑃 =

10.650

1.065.000
× 4 × 15.000 = 600 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝐼𝑃

600 23,5%
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Passo-a-passo para os debenturistas que tiverem interesse no DIP Financing (2/5)
Preenchimento do Termo de Adesão ao Bookbuilding – Anexo 5.1.1.(d)



▪ No Termo de Adesão ao Bookbuilding o Debenturista deverá indicar se possui interesse em participar no Procedimento de Distribuição de Sobras e Sobras de
Sobras.

▪ Continuando o exemplo do Debenturista hipotético, lembre-se que ele tinha interesse em alocar até R$ 10 milhões, mas o seu limitante para a primeira rodada
do bookbuilding era de 600 quantidades, e como o valor unitário é de R$ 10.000,00, o limite dele para o bookbuilding é de R$ 6 milhões.

▪ Por fim, o Debenturista deverá preencher e assinar adequadamente o Termo de Adesão ao Bookbuilding.

Passo-a-passo para os debenturistas que tiverem interesse no DIP Financing (3/5)
Preenchimento do Termo de Adesão ao Bookbuilding – Anexo 5.1.1.(d)

Nota: O preenchimento de todas as informações deverá ser feito de forma digital e, caso seja 
feito de forma manual/física, deverá ser legível para entendimento da Concessionária. Todos os 
anexos referem-se ao Plano de Recuperação Judicial. Valores meramente ilustrativos.
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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Sim

Não
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▪ Continuando o exemplo para este Debenturista, suponha que o resultado final do procedimento de precificação do bookbuilding resulte em um direito de
subscrição de cotas equivalente a 30,0% do capital social da Concessionária para o valor total da emissão do DIP Financing;

▪ Assim, a ordem apresentada pelo Debenturista seria considerada para fins da alocação prevista no bookbuilding;

▪ Isto não significa que o Debenturista será alocado nas 600 quantidades que ele ofertou, neste caso deverá ser validada se ocorreu excesso de demanda
(“oversubscription”) ou não: (i) caso tenha ocorrido oversubscription, e dentro do custo de 30,0% observou-se uma demanda de 30.000 quantidades de
debêntures DIP (ou seja, 2x o book que é de 15.000 quantidades), as ordens serão rateadas de forma proporcional, assegurando para o Debenturista do
exemplo alocação de 300 quantidades ao custo de 30,0% do equity (independente da ordem dele ter sido inferior, ele é alocado no preço determinado pelo
bookbuilding); (ii) caso a demanda tenha sido exatamente igual à oferta, o Debenturista alocado com as 600 ordens ofertadas; e (iii) tenha não tenham tido
ordens suficientes para preenchimento inteiro do book (isto é 15.000 quantidades), será realizado o procedimento de sobras e, caso ainda existam sobras ao
final deste, o procedimento de sobras e sobras de sobras;

▪ Portanto, o Debenturista que tenha indicado interesse em sobras deverá enviar “Manifestação de Sobras para Primeiro Rateio” previsto no Anexo 5.1.1.(h)
até 16.11.2021 e, caso seja de seu interesse, também a “Manifestação de Sobras para Segundo Rateio” previsto no Anexo 5.1.1.(i) até 29.11.2021;

▪ Como destacado, o limite de 4x a participação de cada debenturista na emissão atual (i.e. RDVT11) só se aplica para a primeira rodada de ofertas previstas no
bookbuilding, ou seja, ela se aplica para a quantidade de debentures que devem constar no “Termo de Adesão ao Bookbuilding”;

▪ Ao final do procedimento de bookbuilding, a Concessionária deverá realizar comunicação informando o resultado até a data de 25.10.2021, sendo que o Agente
Fiduciário deverá dar publicidade desta comunicação em até 10 dias corridos, isto é, até 04.11.2021 – com base nestas comunicações, os Debenturistas deverão
ter conhecimento do resultado do Bookbuilding e se existe ou não sobras;

▪ Caso existam sobras, os Debenturistas – exclusivamente aqueles que marcaram interessem em participar das sobras e sobras de sobras no “Termo de Adesão ao
Bookbuilding” e que foram alocados no bookbuilding – poderão participar das sobras, mediante entrega de Manifestação de Sobras para Primeiro Rateio, para o
mesmo destinatários em que foram enviados o termo de adesão. Após este procedimento, a Concessionária irá enviar uma Comunicação sobre Primeiro Rateio
de Sobras, informando se será realizado um segundo rateio – neste caso, não ocorre comunicação do Agente Fiduciário, uma vez que o publico deverá estar
restrito a um subconjunto dos Debenturistas;

▪ Caso exista ainda sobras de sobras, será realizado o segundo rateio, em que os Debenturistas – exclusivamente aqueles que foram alocados no primeiro rateio –
poderão participar das sobras de sobras, mediante entrega de Manifestação de Sobras para Segundo Rateio;

▪ Após o segundo rateio, a Concessionária deverá apresentar comunicação sobre o resultado do rateio de sobras.

Nota: O preenchimento de todas as informações deverá ser feito de forma digital e, caso seja 
feito de forma manual/física, deverá ser legível para entendimento da Concessionária. Todos os 
anexos referem-se ao Plano de Recuperação Judicial. Valores meramente ilustrativos.
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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Passo-a-passo para os debenturistas que tiverem interesse no DIP Financing (4/5)
Preenchimento do Termo de Adesão ao Bookbuilding – Anexo 5.1.1.(d)



▪ O Debenturista poderá segregar sua ordem em até 5 níveis diferentes de custo. Vamos considerar agora, para fins de exemplo, que o Debenturista hipotético
que do exemplo anterior optou por segregar a ordem dele em dois custos, metade a 23,5% e outra metade no teto de 47,0%;

▪ Caso o resultado final do procedimento de precificação do bookbuilding resulte em um direito de subscrição de cotas equivalente a 30,0% do capital social da
Concessionária e sem disponibilidade de sobras, apenas seria considerado para a alocação a oferta com custo inferior ao resultado final, ou seja, apenas as 300
quantidades apresentadas na primeira linha;

▪ Isto não significa que o Debenturista será alocado nas 300 quantidades que ele ofertou, neste caso deverá ser validada se ocorreu excesso de demanda
(“oversubscription”) ou não: (i) caso tenha ocorrido oversubscription, e dentro do custo de 30,0% observou-se uma demanda de 30.000 quantidades de
debêntures DIP (ou seja, 2x o book que é de 15.000 quantidades), as ordens serão rateadas de forma proporcional, assegurando para o Debenturista do
exemplo alocação de 150 quantidades ao custo de 30,0% do equity (independente da ordem dele ter sido inferior, ele é alocado no preço determinado pelo
bookbuilding); (ii) caso contrário, a demanda deverá ter sido exatamente igual à oferta, sendo o Debenturista alocado com as 300 ordens ofertadas.

Nota: O preenchimento de todas as informações deverá ser feito de forma digital e, caso seja 
feito de forma manual/física, deverá ser legível para entendimento da Concessionária. Todos os 
anexos referem-se ao Plano de Recuperação Judicial. Valores meramente ilustrativos.
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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300 23,5%

300 47,0%
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Passo-a-passo para os debenturistas que tiverem interesse no DIP Financing (5/5)
Preenchimento do Termo de Adesão ao Bookbuilding – Anexo 5.1.1.(d)



Nota: O preenchimento de todas as informações deverá ser feito de forma digital e, caso seja 
feito de forma manual/física, deverá ser legível para entendimento da Concessionária. Todos os 
anexos referem-se ao Plano de Recuperação Judicial. Valores meramente ilustrativos.
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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▪ O Debenturista deverá preencher o seu nome completo e sua qualificação, além de indicar a quantidade de debêntures que ele detêm.

▪ A quantidade de debêntures informada deverá permanecer inalterada durante todo o procedimento de implementação do Plano de Recuperação Judicial.

▪ O Debenturista deverá preencher a Opção de Pagamento de forma adequada.

Opção A
Debêntures

de Resultado

Opção B
Cotas do

FIP-IE

• “pessoa física”, [nacionalidade], [estado civil], [profissão], [CPF], [RG]
• “pessoa jurídica de direito privado”, [sede], [CNPJ], [representatividade]

Confidencial para os debenturistas da RDT
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Passo-a-passo para Notificação da Opção de Pagamento e Novos Recursos (1/2)
Preenchimento da Notificação de Interesse – Anexo 4.1

Os Debenturistas que optarem pela
Opção A (DPL), não precisam enviar
formulário de opção de pagamento
ou realizar qualquer ato – opção
automática pelo Plano de RJ



▪ Além disto, o Debenturista que participou e foi alocado no Procedimento de Bookbuilding deverá preencher adequadamente o seu compromisso de
subscrever as debêntures em que lhe foi disponibilizado no Procedimento de Bookbuilding;

▪ O Debenturista que participou do Procedimento de Bookbuilding, tendo enviado o “Termo de Adesão ao Bookbuilding”, deverá preencher o quadro acima
confirmando seu compromisso de subscrever o montante financeiro que ele tem interesse em alocar no Bookbuilding – sendo certo que o Debenturista só terá
que aportar a quantidade final definida pelo procedimento de bookbuilding e pelo procedimento de sobras e sobras de sobras. O Debenturista que for
efetivamente alocado no procedimento de bookbuilding deverá obrigatoriamente optar pela Opção B de Pagamento, enquanto que o Debenturista que, mesmo
tendo participado do bookbuilding, não foi alocado, poderá optar pela Opção A de Pagamento;

▪ Por fim, independente da Opção de Pagamento ou do interesse em alocar novos recursos, o Debenturista deverá preencher e assinar a notificação.

Passo-a-passo para Notificação da Opção de Pagamento e Novos Recursos (2/2)
Preenchimento da Notificação de Interesse – Anexo 4.1

Nota: O preenchimento de todas as informações deverá ser feito de forma digital e, caso seja 
feito de forma manual/física, deverá ser legível para entendimento da Concessionária. Todos os 
anexos referem-se ao Plano de Recuperação Judicial. Valores meramente ilustrativos.
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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Não tem 
Interesse

Não participou
no Bookbuilding

Tem interesse
Participou no
Bookbuilding
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▪ Os Debenturistas que foram alocados no Bookbuilding e
que manifestaram interesses por sobras poderão preencher
a “Manifestação de Sobras para Primeiro Rateio”

Primeiro Rateio de Sobras

▪ Os Debenturistas que foram alocados no Primeiro Rateio de
Sobras e que manifestaram interesses por sobras de sobras
poderão preencher a “Manifestação de Sobras para
Segundo Rateio”

Segundo Rateio de Sobras Observações

Nota: O preenchimento de todas as informações deverá ser feito de forma digital e, caso seja 
feito de forma manual/física, deverá ser legível para entendimento da Concessionária. Todos os 
anexos referem-se ao Plano de Recuperação Judicial. Valores meramente ilustrativos.
Fonte: Starboard Restructuring Partners e Felsberg Advogados
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▪ Apenas poderá participar do Primeiro Rateio o Debenturista
que foi alocado no Bookbuilding e que tenha manifestado
interesse em sobras e sobras de sobras no “Termo de
Adesão ao Bookbuilding” → caso ocorra excesso de
demanda no Primeiro Rateio de Sobras, as ofertas serão
alocadas de acordo com a proporção que cada um dos
participantes teve no Bookbuilding.

▪ Apenas poderá participar do Segundo Rateio o Debenturista
que foi alocado no Primeiro Rateio → caso ocorra excesso
de demanda no Segundo Rateio de Sobras, as ofertas serão
alocadas de acordo com a proporção que cada um dos
participantes teve no Primeiro Rateio;

▪ Após as sobras e as sobras das sobras, se o processo de
captação não tiver sido obtido R$ 150 milhões, a Companhia
poderá, a seu exclusivo critério, ofertar a emissão para
terceiros não debenturistas, desde que estes sejam
investidores qualificados.

DATA PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Manifestação 
de Sobras
(1º Rateio)

até 
16.11.2021

Enviar “Manifestação de Sobras para Primeiro 
Rateio” previsto no Anexo 5.1.1.(h) devidamente 
assinado para rjtiete@rodoviasdotiete.com.br e 
lmorato@lmorato.com.br,  com cópia para 
tiete@starboardpartners.com.br, com o assunto 
“Manifestação de Sobras para Primeiro Rateio –
[IDENTIFICAÇÃO DO DEBENTURISTA]”.

Manifestação 
de Sobras de 

Sobras
(2º Rateio)

até 
29.11.2021

Enviar “Manifestação de Sobras para Segundo 
Rateio” previsto no Anexo 5.1.1.(i) devidamente 
assinado para rjtiete@rodoviasdotiete.com.br e 
lmorato@lmorato.com.br, com cópia para 
tiete@starboardpartners.com.br, com o assunto 
“Manifestação de Sobras para Segundo Rateio –
[IDENTIFICAÇÃO DO DEBENTURISTA]”.

Cronograma

Confidencial para os debenturistas da RDT
Reprodução ou distribuição proibida

Passo-a-passo para participação no Procedimento de Sobras e Sobras de Sobras
Preenchimento das Manifestações de Sobras – Anexo 5.1.1.(h) e Anexo 5.1.1.(i)
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