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FAT
TO RELEVA
ANTE
p
inforrmar que em
m Assembleia Geral
A Auutopista Fernãão Dias S.A. (“Companhhia”) vem a público
Extraoordinária realizada em 21 de
d dezembro de 2015, foraam aprovadas,, conforme prroposta do Co
onselho
de Addministração da Companh
hia, em reuniãão também realizada em 21 de dezem
mbro de 2015: (i) a
realização da quartta emissão de debêntures siimples, não co
onversíveis em
m ações, da esspécie com gaarantia
real, eem série únicaa, até 15 de ju
unho de 2016,, no valor de até
a R$65.000.000,00 (sesseenta e cinco milhões
m
de reaais) (“Debêntuures”), as quaiis serão objetoo de distribuiçção pública co
om esforços reestritos de colo
ocação
(“Emiissão”), nos teermos da Lei nº
n 6.385, de 7 de dezembro
o de 1976, con
nforme alteradda, e da Instru
ução da
Comissão de Valoores Mobiliárrios (“CVM”)) nº 476, dee 16 de janeiiro de 2009, conforme allterada
(“Insttrução CVM 476”),
4
a serem distribuídaas sob regimee de melhoress esforços de colocação (““Oferta
Restriita”); e (ii) uma nova operação de ffinanciamento
o de repasse direto do B
Banco Nacion
nal de
Desennvolvimento Econômico
E
e Social – BND
DES (“BNDES
S”) a ser form
malizada por m
meio de um co
ontrato
de finnanciamento mediante ab
bertura de crrédito entre o BNDES, a Companhiaa e a Arteriss S.A.
(“Acionista”), no valor
v
de até R$
R 206.097.0000,00 (duzenttos e seis millhões e novennta e sete mill reais)
(“Conntrato de Finannciamento 2015”). Também
m foi aprovada a celebração
o do quarto additivo ao contrrato de
financciamento meddiante aberturaa de crédito nnº 11.2.0478.1
1 celebrado en
ntre o BNDESS, a Companh
hia e a
Acionnista em 4 de julho
j
de 2011
1, conforme allterado em 18 de dezembro de 2012, 13 dde agosto de 2014
2
e
01 dee dezembro dee 2014 (“Conttrato de Finannciamento 2011”, e, em co
onjunto com eescritura de em
missão
das D
Debêntures e o Contrato dee Financiamennto 2015, os “Contratos
“
dee Financiamennto”), e a presstação,
pela C
Companhia, de
d garantias que
q serão com
mpartilhadas aos
a Contratos de Financiam
mento, na forrma da
cessãoo fiduciária peenhor de ações.
missão será reealizada na fo
orma do artiggo 2º da Lei 12.431, tendo
o em vista o enquadramen
nto do
A Em
Projetto, por meio da
d Portaria nºº 106 expedidda pelo Ministtério dos Tran
nsportes em 1 4 de maio dee 2015,
publiccada no Diáriio Oficial da União
U
em 15 de maio de 2015,
2
como projeto
p
prioritáário pelo Min
nistério
dos Transportes.
Pouso Alegree, 22 de dezem
mbro de 2015..
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