
 

SAMCURRENT 100437209.1 07-ago-18 18:54 

 
 

RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A. 
CNPJ nº 03.497.792/0001-40 

NIRE nº 35.300.174.402 
COMPANHIA FECHADA 

 
FATO RELEVANTE 

 
Para fins do disposto na Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 3 de 
janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, a Rodovias Integradas do Oeste S.A. 
(“Companhia”), comunica ao mercado em geral que, em 31 de janeiro de 2022, a Assembleia 
Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia aprovou, mediante proposição do Conselho 
de Administração da Companhia, em reunião realizada em 28 de janeiro de 2022, a 11ª (décima 
primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, 
em série única, no valor de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), na data de 
emissão (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), pela Companhia.  
 
As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforções restritos de distribuição, nos 
termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução 
CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), sob o regime de garantia firme de colocação, 
nos termos do contrato de distribuição a ser celebrado com as instituições financeiras 
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários intermediárias da Oferta Restrita. 
 
Os recursos obtidos por meio da Emissão das Debêntures serão destinados para amortização 
do principal e dos juros da 7ª (sétima) parcela devida no âmbito da 6ª (sexta) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, de distribuição pública, com esforços restritos 
de colocação, da Companhia; e o valor remanescente, se houver, para reforço de caixa para 
atendimento dos compromissos da Companhia. 
 
Este Fato Relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição 
das Debêntures, sendo que nem este Fato Relevante nem qualquer informação aqui contida 
constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.  

 

Mais informações sobre a Oferta Restrita podem ser obtidas diretamente com a Companhia.  

Tatuí/SP, 31 de janeiro de 2022 

JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA 

Diretor Presidente 


