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04 de agosto de 2010 

 

 

COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS 

Sr. Arthur Piotto Filho  

Diretor de Relações com Investidores 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Considerando os termos do Fato Relevante de 03/08/2010, referente à aquisição pela sua controlada 

Companhia de Participações em Concessões das cotas representativas do capital social da Rodovias 

Integradas do Oeste S.A., solicitamos nos informar se a referida operação ensejará aos acionistas da 

Companhia de Concessões Rodoviárias o direito de recesso conforme disposto no artigo 256 da Lei 

6.404/76, alterada pela Lei nº 10.303/01. 

 

Caso positivo, nos informar: 

 
  Quais acionistas terão direito de se manifestar, ou seja, os acionistas inscritos em que data nos 

registros da Companhia terão direito a se dissentirem das deliberações da Assembléia, a ser 
convocada para a aprovação/ratificação dessa operação; 
 

  O valor de reembolso, em R$ ação; e 
 

  O prazo e os procedimentos que os acionistas dissidentes deverão adotar para se manifestarem. 
 

Atenciosamente 
 
 

 

Nelson Barroso Ortega 

Gerência de Acompanhamento de Empresas 

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

 

c.c.     CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

          Srª Elizabeth Lopes Rios Machado - Superintendência de Relações com Empresas 

          Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários 

 

Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do Sistema IPE, 

selecionando-se a Categoria: Comunicado ao Mercado e, em seguida, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas 

CVM/Bovespa, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM. 

Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrita a consulta acima formulada 

antes da resposta dessa empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

São Paulo, 05 de Agosto de 2010 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Nelson Barroso Ortega 

Gerencia de Acompanhamento de Empresas 

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

 

 

Ref.: GAE/CREM 1591/10 de 04 de Agosto de 2010 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Em atendimento ao r. Oficio em referência, que solicita, em relação ao Fato Relevante 

divulgado em 03.08.2010, que a Companhia informe “...se a referida operação 

ensejará aos acionistas da Companhia de Concessões Rodoviárias o direito de recesso 

conforme disposto no artigo 256 da Lei 6.404/76, alterada pela Lei nº 10.303/01”, a 

CCR tece as considerações a seguir, que embasaram o entendimento pela sua 

inaplicabilidade ao presente caso.  

 

A aquisição de participações acionárias, que foi objeto do Fato Relevante divulgado 

pela CCR em 03/08/2010, foi realizada, conforme mencionado, pela Companhia de 

Participações em Concessões (“CPC”), que é uma companhia fechada constituída em 

janeiro de 2008, controlada pela CCR (99%) e pela sua subsidiária integral Actua 

Assessoria S.A (1%). 

 

A CPC, conforme divulgado, tem por objetivo avaliar oportunidades de novos negócios, 

atuando tanto no mercado primário, pela participação em processos de licitação de 

novas concessões, quanto no mercado secundário, por meio da aquisição de 

participações em companhias existentes, sendo responsável pela administração direta de 

eventuais novos negócios conquistados. Para tanto, possui em seu quadro de pessoal 

uma equipe especializada para análise de novos negócios próprios e de interesse de 

outras empresas controladas pela CCR. 

 

A CPC é uma empresa operacional, detendo participação acionária (40%), desde 

03.06.2008, na Renovias Concessionária S.A., que administra malha rodoviária de 

345,6 km no norte de São Paulo; participação acionária (45%), desde 13.08.2009, na 

Controlar S.A., concessionária que realiza as inspeções ambientais veiculares do 

programa desenvolvido pelo Município de São Paulo; além de participações 

minoritárias (0,01%) na Concessionária do Sistema Anhanguera – Bandeirantes S.A. 

(“Autoban”), que administra o sistema rodoviário de mesmo nome e na Concessionária 



da Rodovia Presidente Dutra S.A. (“NovaDutra”), concessionária federal responsável 

pela Via Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro.  

 

Além disso, a CPC assumiu a prestação de serviços de engenharia e de tecnologia da 

informação a todas as empresas do Grupo CCR, por meio de suas divisões operacionais 

Engelog e Engelogtec, estabelecidas nas filiais da empresa situadas em Jundiaí - SP. 

 

Portanto, por se tratar de aquisição concretizada por uma companhia fechada 

operacional, no exercício de seu objeto social, o entendimento da CCR é que a 

realização de tal investimento não requer submissão à Assembléia de Acionistas da 

CCR e, em decorrência, eventual direito de recesso aos acionistas da CCR. 

 

Colocamo-nos à disposição de V.Sa. para eventuais esclarecimentos adicionais. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Arthur Piotto Filho 

Diretor de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 


