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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: 2,47% 

 

PAUTA DECISÃO VOTO JUSTIFICATIVA 

Data de realização: 26 de abril de 2019 Tipo de Assembleia: AGO/AGE 

 
(i) aprovação das contas dos administradores e as Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 
 

Aprovado Favorável Sem restrições 

(ii) aprovar o pagamento de dividendos complementares ao exercício 
de 2018 

Aprovado Favorável 
De acordo com os interesses do 
Instituto. 

 
(iii) aprovar a alteração listada no item 5.1 da Ordem do Dia e a 
consequente consolidação do Estatuto Social com a alteração 
deliberada acima na forma do anexo I 
 

Aprovado Favorável Sem restrições 

 
(iv) ratificar o pagamento de dividendos referentes ao 4º trimestre de 
2018, conforme proposta do Conselho de Administração de 
27/03/2019 
 

Aprovado Favorável Sem restrições 

(v) ratificar o pagamento de remuneração das debêntures e 
dividendos referentes a parcela de lucros acumulados de 2014 

Aprovado Favorável Sem restrições 

Data de realização: 20 de maio de 2019 Tipo de Assembleia: AGE 

 
(i) Ratificar o pagamento de dividendos intermediários aos 
acionistas; com posição acionária em 21/05/2019, com pagamento 
em 22/05/2019, de R$ 127,421139 por ação preferencial e de R$ 
115,837399 por ação ordinária, no valor total de R$ 10.452.471,90 
(dez milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e 
setenta e um reais e noventa centavos) referente ao primeiro 

Aprovado Favorável 
De acordo com os interesses do 
Instituto. 
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trimestre de 2019, aprovado pela RCA de 30/04/2019 das 10hs 

(ii) Ratificar o pagamento de R$ 7.178.203,55 (sete milhões, cento e 
setenta e oito mil, duzentos e três reais, e cinquenta e cinco 
centavos) aos debenturistas, a título de participação nos lucros 
relativos ao primeiro trimestre de 2019 do exercício social da 
Companhia, totalizando R$ 17.630.675,45 (dezessete milhões, 
seiscentos e trinta mil, seiscentos e  setenta e cinco reais e quarenta 
e cinco centavos), nos termos da Cláusula 2.17.2 do Instrumento 
Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, Subordinadas, 
Conversíveis em Ações Preferenciais Classe A, com Participação 
nos Lucros, em Série Única, da Concessionária Rio - Teresópolis 
S.A, aprovado pela RCA de 30/04/2019 das 10hs. 

Aprovado Favorável 
Em consonância com os termos da 
escritura. 

Data de realização: 19 de julho de 2019 Tipo de Assembleia: AGE 

 
(i) eleger como membro titular do Conselho de Administração da 
Companhia, em complementação do mandato em curso, o Sr. 
Eduardo Marques de Almeida Dantas 
 

Aprovado Favorável Sem restrições 

Data de realização: 18 de outubro de 2019 Tipo de Assembleia: AGE 

 
(i) eleger como membro suplente do Conselho de Administração da 
Companhia de Eduardo Marques de Almeida Dantas, em 
complementação do mandato em curso, o Sr. Marcus Vinicius 
Figurda Rosa 

Aprovado Favorável Sem restrições 

 


