
 

 

RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A.

CNPJ/MF Nº 03.497.79

Rodovias Integradas do Oeste 

Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários (“

conforme alterada e atualmente em vigor

maio de 2016, seus Acionistas,

Administração, aprovaram em 

debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia 

fidejussória, a ser convolada em debêntures simples, não c

espécie com garantia real, e com garantia adicional fidejussória, em série única, 

distribuição pública com esforços restritos de distribuição

debêntures, com valor nominal unitário de R$

data de emissão, o valor de R$

(“Debêntures” e “5ª Emissão de Debêntures

Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, com prazo de vencimento 

de 60 (sessenta) meses contados da 

Os recursos líquidos captados através da 

para liquidação integral, incluindo principal, juros e eventuais encargos

escrituras da 2ª e 3ª emissões de debêntures da Emissora.

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos ter

vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures.
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FATO RELEVANTE 

 

do Oeste S.A. (“Companhia”), em observância aos termos da 

da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 3 

e atualmente em vigor, comunica ao mercado em geral que, em 

seus Acionistas, mediante aprovação e propositura por 

, aprovaram em Assembleia Geral, a realização da 

debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia 

fidejussória, a ser convolada em debêntures simples, não conversíveis em ações, da 

espécie com garantia real, e com garantia adicional fidejussória, em série única, 

distribuição pública com esforços restritos de distribuição, de 120.000 (cento e vinte mil) 

debêntures, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando, na 

R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais) 

Emissão de Debêntures”, respectivamente), em consonância com a 

476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e nos termos da 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, com prazo de vencimento 

(sessenta) meses contados da data de emissão. 

Os recursos líquidos captados através da 5ª Emissão de Debêntures serão destinados 

para liquidação integral, incluindo principal, juros e eventuais encargos

da 2ª e 3ª emissões de debêntures da Emissora. 

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em 

vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures.
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”), em observância aos termos da 

 de janeiro de 2002, 

, comunica ao mercado em geral que, em 12 de 

por seu Conselho de 

a realização da quinta emissão de 

debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia 

onversíveis em ações, da 

espécie com garantia real, e com garantia adicional fidejussória, em série única, mediante 

120.000 (cento e vinte mil) 

000,00 (dez mil reais), totalizando, na 

1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais) 

”, respectivamente), em consonância com a 

2009, conforme alterada e nos termos da 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, com prazo de vencimento 

ª Emissão de Debêntures serão destinados 

para liquidação integral, incluindo principal, juros e eventuais encargos, nos termos das 

mos da legislação em 

vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures. 



 

 

A ata da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia com a íntegra da matéria 

aprovada encontra-se arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM 

(www.cvm.gov.br), bem como no site da Companhia (

 

A ata da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia com a íntegra da matéria 

se arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM 

gov.br), bem como no site da Companhia (www.spvias.com.br

Tatuí, 12 de maio de 2016. 

 

JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA 

DIRETOR PRESIDENTE 
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A ata da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia com a íntegra da matéria 

se arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM 

www.spvias.com.br). 


