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A Auutopista Planaalto Sul S.A. (“Companhhia”) vem a público inforrmar que em
m Assembleia Geral
Extraoordinária realizada em 22 de
d dezembro de 2014, foraam aprovadas,, conforme prroposta do Co
onselho
de Addministração da Companh
hia, em reuniãão também realizada em 22 de dezem
mbro de 2014
4: (i) a
realização da seguunda emissão de debênturres simples, não
n conversív
veis em açõees, da espécie com
garanttia real, em séérie única, no valor de até R
R$100.000.000
0,00 (cem millhões de reais)) (“Debênturees”), as
quais serão objeto de
d distribuição
o pública com
m esforços resttritos de coloccação (“Emisssão”), nos term
mos da
Lei nnº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, coonforme alterrada, e da Insstrução da Coomissão de Valores
V
Mobilliários (“CVM
M”) nº 476, de
d 16 de janeiiro de 2009, conforme alteerada (“Instruução CVM 47
76”), a
serem
m distribuídas sob regime de
d melhores eesforços de colocação (“O
Oferta Restritaa”); e (ii) umaa nova
operação de financiiamento de repasse direto ddo Banco Nacional de Deseenvolvimento E
Econômico e Social
– BND
DES (“BNDE
ES”) a ser form
malizada por m
meio de um contrato de fin
nanciamento m
mediante aberttura de
créditto entre o BN
NDES, a Comp
panhia e a Arrteris S.A. (“A
Acionista”), no
n valor de até
té R$ 68.573.0
000,00
(sesseenta e oito milhões e quinhentos e seteenta e três miil reais) (“Con
ntrato de Fina
nanciamento 2014”).
2
Tambbém foi aprovaada a celebraçção do terceiroo aditivo ao contrato de fin
nanciamento m
mediante aberttura de
créditto nº 11.2.01002.1 celebrado
o entre o BND
DES, a Comp
panhia e a Accionista em 3 de março dee 2011,
confoorme alterado em 17 de feevereiro de 20012 e 21 de março de 2014 (“Contratoo de Financiaamento
2011””, e, em conjuunto com escriitura de emisssão das Debên
ntures e o Con
ntrato de Finaanciamento 20
014, os
“Conttratos de Finannciamento”) e a prestação, pela Compan
nhia, de garanttias que serãoo compartilhad
das aos
Contrratos de Financiamento, na forma da cesssão fiduciária e penhor de ações.
Nos ttermos do artiigo 2º, §1º, da
d Lei 12.4311, de 24 de ju
unho de 2011, conforme aalterada, os reecursos
líquiddos captados pela
p Companh
hia por meio dda Emissão seerão utilizados exclusivameente para reem
mbolso
de desspesas e pagaamentos de gaastos e despesaas futuras relaativas à (i) resserva de espaçço para implaantação
da linnha verde, reaadequação de pista central e construção de pistas aux
xiliares na BR
R-116/PR (enttre km
115,0 e km 126,6)); (ii) constru
ução de quatroo trevos em desnível
d
ao lo
ongo da BR-1116 (km 116,5, km
vos em nível ao
a longo da B
BR-116 (km 118,9
1
e
117,3, km 127,5 e km 131,8); (iiii) construçãoo de dois trev
km 1222,7); (iv) connstrução de um
ma passarela nna BR-116 (k
km 115,8); (v) construção dde rua lateral na
n BR116 (kkm 128,0), noo município dee Fazenda Rioo Grande/PR; (vi) construçãão de terceiras
as faixas ao lon
ngo da
BR-116/PR e SC; e (vii) recuperração da rodovvia (“Projeto”).
A Em
missão é realizzada na forma do artigo 2º da Lei 12.431
1, tendo em vista o enquadr
dramento do Projeto,
P
por m
meio da Portariia nº 318 expeedida pelo Minnistério dos Transportes
T
em
m 26 de agostoo de 2014, pub
blicada
no Diiário Oficial da União em
m 27 de agossto de 2014, como projeto
o prioritário ppelo Ministérrio dos
Transsportes.
Rio Negro, 23 de dezemb
bro de 2014.
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