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EMISSORA 

 
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES 
 
Oferta: 
Instrução CVM nº. 476, de 16 de janeiro de 2009. 
 
Número da Emissão: 
2ª Emissão 
 
Situação da Emissora: 
Adimplente com as obrigações pecuniárias 
 
Código do Ativo: 
RDLA12 
 
Código ISIN: 
BRRDLADBS010 
 
Escriturador: 
Itaú Corretora de Valores S.A. 
 
Liquidante: 
Itaú Unibanco S.A. 
 
Coordenador Líder: 
Banco Itaú BBA S.A. 
 
Data de Emissão: 
15 de julho de 2015 
 
Data de Vencimento: 
15 de julho de 2020 
 
Quantidade de Debêntures: 
150.000 (cento e cinquenta mil)  
 
Número de Séries: 
Única 
 
Valor Total da Emissão: 
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) 
 
Valor Nominal:  
R$ 1.000,00  (mil reais) 
 
Forma: 
Nominativa e escritural 
 
Espécie: 
Quirografária 
  
Conversibilidade: 
Não conversíveis em ações da Emissora 

Denominação Comercial:  Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. 
 
CNPJ:     01.612.234/0001-52 
 
Categoria de Registro:   Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM 
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Permuta: 
Não se aplica à presente emissão 
  
Poder Liberatório: 
Não se aplica à presente emissão 
 
Opção: 
Não se aplica à presente emissão 
 
Negociação: 
As debêntures foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores 
Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM 
 
Atualização do Valor Nominal: 
As debêntures serão atualizadas monetariamente pelo IPCA/ IBGE 
 
Pagamento da Atualização: 
Em 1 (uma) única parcela, na data de vencimento 
 
Remuneração: 
7,34% a.a. 
 
Início da Rentabilidade: 
A partir da data de integralização 
 
Pagamento da Remuneração: 
Data de Pagamento 

da Atualização 

15/01/2016 

15/07/2016 

15/01/2017 

15/07/2017 

15/01/2018 

15/07/2018 

15/01/2019 

15/07/2019 

15/01/2020 

15/07/2020 

 
Amortização: 
Em 1 (uma) única parcela, na data de vencimento 
 
Repactuação: 
Não se aplica à presente emissão 
 
Resgate Antecipado: 
Não se aplica à presente emissão 
 
Obs: As características acima contemplam o previsto na Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, 
celebrados até o encerramento do exercício de 2019, qual seja 1º Aditamento à Escritura de Emissão celebrado em 
10 de agosto de 2015. 
 
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
 
Conforme informações prestadas pela Emissora, a totalidade dos recursos líquidos captados por meio da Emissão 
foi utilizada exclusivamente para o reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas passíveis de reembolso ocorridos 
em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta, relacionados aos 
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investimentos realizados para (i) alargamento da plataforma da rodovia; (ii) remoção e reimplantação do sistema de 
drenagem superficial e profunda; (iii) remoção e reimplantação dos elementos de segurança; (iv) adequação das 
obras de arte especiais e correntes; (v) estruturação e pavimentação de acostamentos; (vi) construção de retornos; 
(vii) remoção e reimplantação de toda sinalização horizontal, vertical e aérea no sistema rodoviário; e (viii) 
implantação de dispositivo de segurança para separação de pista por sentido, ao longo de toda a extensão da RJ-
124, no Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Escritura de Emissão. 
 

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS 
 
Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2019. 
 
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES1 
 

Data Valor Nominal Juros Preço Unitário Financeiro 

31/12/2019 R$ 1.216,80229000 R$ 41,38798820 R$ 1.258,19027820 R$ 188.728.541,73 

31/12/2018 R$ 1.174,05385000 R$ 38,56982923 R$ 1.212,62367923 R$ 181.893.551,88 
 

Emitidas Canceladas Em Tesouraria Em Circulação 
150.000 - - 150.000 

 
EVENTOS REALIZADOS 2019 
 

Data Evento Valor Unitário 

15/01/2019 Remuneração R$ 42,08789708 

15/07/2019 Remuneração R$ 42,67552558 
 
No exercício de 2019 não ocorreram os eventos de resgate, amortização, conversão e repactuação. 
 
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 
 
No decorrer do exercício de 2019 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações 
previstas na Escritura de Emissão. 
 
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS 
 
Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos 
que este Agente Fiduciário não atua em outras emissões de valores mobiliários do próprio emissor, por sociedade 
coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo. 
 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
 
Moody’s Investors Service    

Classe  Rating Atual Rating Anterior Última Alteração 

Debêntures 2ª Emissão Ba2/Aa3.br Ba2/Aa3.br 18/05/2020 
 
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
Em Reunião do Conselho de Administração do dia 24.04.2019, houve a reeleição do Sr. João Daniel Marques da 
Silva para ocupar o cargo de Diretor Geral e do Sr. Sami Farah Junior, para ocupar o cargo de Diretor Operacional, 
com mandato de 01 ano que se encerrará na primeira Reunião do Conselho da Administração que vier a se realizar 
após a Assembleia Geral Ordinária de 2020. 
 

 
1 Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner não 
se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. 
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Em Reunião do Conselho de Administração do dia 04.09.2019, houve a renúncia do Sr. Sami Farah Junior, ao cargo 
de Diretor Operacional da Companhia e, aprovação da eleição do Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo para 
ocupar o Cargo de Diretor Operacional cujo mandato se encerrará na primeira Reunião do Conselho da 
Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020. Com isto, a Diretoria da Companhia 
passará a ser composta da seguinte forma: 1) Diretor Geral: Sr. João Daniel Marques da Silva e, 2) Diretor 
Operacional: Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo. 
 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA 
 
Acesse as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício de 2019, na íntegra através do link: 
https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2020/04/DF_4T2019_ViaLagos.pdf 
 
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS 
 
Com base nas informações recebidas da Emissora, nos termos da respectiva Escritura de Emissão, foi efetuada a 
verificação do cumprimento das obrigações da Emissora com relação à observância dos seguintes índices 
financeiros: 
 

 

 

Onde, 

 
“Dívida”: significa a somatória dos valores correspondentes a: (i) empréstimos bancários de curto prazo; (ii) 
debêntures no curto prazo; (iii) empréstimos bancários de longo prazo; (iv) debêntures no longo prazo; e, ainda, (v) 
empréstimos de longo prazo concedidos por empresas coligadas, acionistas ou administradores; 
 
“Dívida Líquida”: significa Dívida menos disponibilidades, caixa e títulos de valores mobiliários; 
 
“EBITDA ajustado”: significa para qualquer período, o somatório do resultado antes do resultado financeiro e dos 
tributos da Emissora acrescido de todos os valores atribuíveis a (sem duplicidade): (a) depreciação e amortização 
incluindo a amortização do direito de concessão; (b) provisão de manutenção; e (c) apropriação de despesas 
antecipadas, sendo certo que o EBITDA deverá ser calculado com base nos últimos 12 (doze) meses; e 
 
Segue abaixo quadro demonstrativo referente ao exercício de 2019: 
 

*em milhares de Reais 2019 

1 Dívida Líquida 197.159 

      

2 EBITDA 84.456 

      

(i) (1) / (2) ≤ 4,00 2,33 

 
 
EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19 
 
Colacionamos as seguintes informações relacionadas ao COVID-19, os quais foram extraídos das demonstrações 
financeiras da Emissora:  
 
“Coronavírus 
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma 
emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos 
e podem gerar os seguintes impactos relevantes nos valores reconhecidas nas demonstrações financeiras. 
 
Considerando a situação atual da disseminação do surto, entendemos que a nossa projeção de receitas e dos 
fluxos de caixa operacionais para o ano de 2020 deverá ser revisada, podendo ser possível o reconhecimento de 
provisão para perda ao valor recuperável nos ativos da Companhia, principalmente, relacionado a realização de 
contas a receber e recuperabilidade do ativo intangível. 

https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2020/04/DF_4T2019_ViaLagos.pdf


 RELATÓRIO ANUAL 2019 

Junho 2020 www.fiduciario.com.br  Página 7 

 
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é atualmente praticável fazer uma 
estimativa do efeito financeiro do surto nas receitas e fluxos de caixa operacionais estimados, ou do valor 
recuperável da Companhia. 
 
A Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações e na posição patrimonial e financeira 
da Companhia, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas 
operações e nas demonstrações financeiras. 
 
Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras, a controladora da Companhia, “CCR” 
instalou “comitê de crise”, o qual está tomando as medidas possíveis, diante dos eventos que estão ocorrendo. 
 
Este comitê verificou nos últimos dias, que o impacto ao tráfego nas concessões de rodovias tem sido ainda 
limitado, com redução dos veículos leves, possivelmente por conta do tráfego pendular impactado por medidas de 
home office, mas por outro lado com certo aumento nos veículos pesados, uma vez que não houve nenhuma 
medida ligada à restrição de mobilidade de carga.” 
 
GARANTIA 
 
A presente emissão é da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da 
Emissora. 
 
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS 
 
Não foi atribuída a constituição de fundos de amortização ou quaisquer outros tipos de fundos à presente emissão 
 
DECLARAÇÃO 
 
De acordo com o disposto no artigo 68, alínea “b” da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1.976 e no inciso XII do 
artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, declaramos estar aptos e que não nos 
encontramos em qualquer situação de conflito de interesses que nos impeça de continuar a exercer a função. 
Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos debenturistas.  
 
 
São Paulo, junho de 2020. 

 
 

“Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da 
Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que 

serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário” 
 

“As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica 
ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos 

sob a forma de debênture” 
 

“O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2019 relativos à execução das obrigações assumidas 
pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização” 

 


