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Empresa: 
Concessionária Rio-Tesesópolis S/A 

Representante: 
Oliveira Trust 

Cargo: 
Administrador do CRT FIP 

 

Participação Capital 
Votante: 0% 

Participação no Capital 
Preferencialista: 25,28% 

Participação Capital Total: 11,01% Percentual sobre total dos ativos 
garantidores: 1,53% 

 

PAUTA DECISÃO VOTO JUSTIFICATIVA 
Data de realização: 29 de abril de 2013 Tipo de Assembléia: AGO/AGE 

(i)  Aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012 

Aprovado Favorável Sem restrições 

(ii)  Sobre destinação do resultado do exercício social findo em 
31.12.2012 

Aprovado Favorável Sem restrições 

(iii)  sobre a eleição de membros do Conselho de Administração da 
Companhia 

Aprovado Favorável Sem restrições 

(iv)  Sobre o limite de remuneração anual global dos administradores 
da Companhia em R$ 2.800.000,00(dois milhões e oitocentos mil 
reais)  

Aprovado Favorável Sem restrições 

(v)  Acerca de aumento de capital, mediante uso de reservas, sem a 
emissão de novas ações, mantendo os acionistas a mesma 
proporção de suas participações no capital social  

Aprovado Favorável 
De acordo com os interesses do 
Instituto 

(vi)  Aprovar o valor a ser pago aos Diretores e Colaboradores a 
título de participação nos Resultados de 2012  

Aprovado Favorável Sem restrições 

(vii) Deliberar acerca da aprovação do pagamento a título de 
Participação nos Lucros aos Debenturistas referentes ao exercício 
de 2012, conforme os termos da Escritura de Emissão, no total de 
R$ R$ 3.992.087,18 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil, 
oitenta e sete reais e dezoito centavos), já deduzindo-se as 
antecipações com base nos balanços trimestrais 

Aprovado Favorável Sem restrições 

Data de realização: 29 de maio de 2013 Tipo de Assembléia: AGE 

(i)   Aprovação da distribuição de dividendos intermediários aos 

acionistas referentes ao primeiro trimestre de 2013 
Aprovado Favorável 

De acordo com os interesses do 
Instituto 

(ii)   Aprovação do pagamento de participação nos lucros aos 

debenturistas, referentes ao primeiro trimestre de 2013 conforme os 

termos da escritura de emissão. 

Aprovado Favorável 
Em consonância com os termos da 
escritura. 
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PAUTA DECISÃO VOTO JUSTIFICATIVA 
Data de realização: 20 de agosto de 2013 Tipo de Assembléia: AGE 

(i)  Aprovação de distribuição e pagamento de dividendo 

intermediário referente ao segundo trimestre de 2013 
Aprovado Favorável 

De acordo com os interesses do 
Instituto 

(ii)  Aprovação de pagamento de participação no lucro aos 

debenturistas, referentes ao segundo trimestre de 2013, conforme os 

termos da escritura de emissão 

Aprovado Favorável 
Em consonância com os termos da 
escritura. 

 (iii)  Eleição de conselheiro suplente 
Aprovado Favorável Sem restrições 

Data de realização: 21 de novembro de 2013 Tipo de Assembléia: AGE 
(i) Aprovação de distribuição e pagamento de dividendo 
intermediário referente ao terceiro trimestre de 2013 Aprovado Favorável 

De acordo com os interesses do 
Instituto 

(ii) Aprovação de pagamento de participação no lucro aos 
debenturistas, referente ao terceiro trimestre de 2013, conforme os 
termos da escritura de emissão 

Aprovado Favorável 
Em consonância com os termos da 
escritura. 

(iii)  Eleição de conselheiro suplente Aprovado Favorável Sem restrições 

 


