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Edital de Convocação de Assembléia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os titulares das debêntures da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não
conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, da espécie com garantia real, da Concessionária
de Rodovias do Interior Paulista S.A. (“Companhia” e “Emissão” respectivamente) a reunirem-se em
Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Cláusula 7 da escritura de emissão da Oferta
(“Escritura”), a ser realizada no dia 5 de novembro de 2010, às 11:00 horas, no escritório da Pentágono
S.A. DTVM, Agente Fiduciário da Emissão, localizado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200 - Bloco 4 – Grupo 514, para, nos termos do item (ii) da
cláusula 7.12 da Escritura, deliberar sobre a aprovação por Debenturistas que representem pelo menos
2/3 (dois terços) dos debenturistas, da concessão de waiver para celebração do Contrato de Penhor de
Segundo Grau de Ações, o qual criará um ônus de segundo grau sobre as ações empenhadas em 1º grau
em favor dos debenturistas da Emissão a fim de garantir a Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Colocação, da Companhia, no volume de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de
reais).
Caso o quorum mínimo de instalação não seja atingido para a realização da Assembleia Geral em 1ª
(primeira) convocação, essa será realizada em 2ª (segunda) convocação no dia 16 de novembro de 2010,
no mesmo horário e endereço, valendo esta correspondência eletrônica como 2ª (segunda) convocação.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2010.
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