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Debêntures Incentivadas
Sobre a Criação das Debêntures Incentivadas
 A Lei nº 12.431/2011 criou as chamadas “debêntures incentivadas”, que podem ser emitidas para financiar projetos de
infraestrutura, considerados prioritários pelo Governo Federal.
 Tais debêntures, desde que atendam aos requisitos previstos na Lei 12.431/2011 e demais normativos aplicáveis, garantem um
tratamento tributário favorecido aos seus investidores (pessoas físicas ou jurídicas), residentes ou domiciliados no Brasil e/ou no
exterior. Basicamente, rendimentos auferidos por investidores sujeitam-se à incidência do imposto de renda, exclusivamente na
fonte, às seguintes alíquotas: (i) investidores localizados no exterior encontram-se sujeitos a alíquota de 0% (desde que invistam no
Brasil nos termos da Resolução CMN 2.689/00 e não estejam localizados em Países de Tributação Favorecida); (ii) investidores
pessoas físicas localizadas no País ficam também sujeitos a alíquota de 0%; e (iii) investidores pessoas jurídicas localizadas no País
encontram-se sujeitos à alíquota reduzida de 15% para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (para maiores informações vide
tabela abaixo).
 A criação das debêntures incentivadas representa um esforço do Governo Federal de fomentar não apenas o investimento em
infraestrutura, como ainda promover captações de dívida de longo prazo por companhias brasileiras, complementando a
tradicional atuação do BNDES e dos projetos que compõem o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.
Fonte: Ministério dos Transportes
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Sobre as Debêntures
Sociedade Emissora

Projetos Prioritários

 As Debêntures Incentivadas devem ser emitidas por
sociedades de propósito específico (“SPEs”) especialmente
criadas para fins da implementação de projetos de
investimento na área de infraestrutura ou de produção
econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e
inovação, considerados como “prioritários”.
 A critério da SPE, seu capital pode ser fechado ou aberto.

Fluxo de Aprovação

Identificaçãode
de
Identificação
Projetos
Projetos
Prioritários
Prioritários

 Voltados para investimentos na área de infraestrutura;
 Aprovados pelo Ministério responsável;
 Visar à implementação, ampliação, manutenção,
recuperação, adequação ou modernização do setor de
logística e transporte;
 A confirmação de que determinado projeto será
considerado prioritário através da publicação de Portaria de
aprovação editada pelo Ministério.

Identificaçãodo
doSetor
Setorde
de
Identificação
Infraestrutura
ao
qual
o
Projeto
se
Infraestrutura ao qual o Projeto se
refere
refere

Aprovaçãodo
doMinistério
Ministério
Aprovação
correspondente
aoSetor
Setor
correspondente ao
identificado
identificado

Fonte: Lei 12.431
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Características das Debêntures pela Lei nº 12.431
 Remuneração por taxa de juros deve ser prefixada, vinculada a índice de preço ou à taxa referencial (TR);

 Vedada a pactuação total ou parcial de taxa de juros pós-fixada;
 Prazo médio ponderado superior a 4 anos;
 Vedação à recompra nos 2 primeiros anos após a sua emissão e à liquidação antecipada por meio de resgate ou pré-pagamento;
 Inexistência de compromisso de revenda assumido pelo comprador;
 Prazo de pagamento periódico de rendimentos, se existente, com intervalos de, no mínimo, 180 dias;
 Comprovação de que a debênture tenha sido negociada em mercados regulamentados de valores mobiliários; e
 Alocação dos recursos da oferta em projeto prioritários de infraestrutura.

Características das Ofertas pela Lei nº 12.431
 As debêntures podem ser objeto de oferta pública nos termos da ICVM nº 400, ou nos termos da ICVM nº 476;
 As ofertas devem ser realizadas até a data limite de 31 de dezembro de 2015.

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO,
DISPONÍVEL NOS SITES: (I) Coordenadores: www.hsbc.com.br; www.bb.com.br; www.caixa.gov.br; www.xpi.com.br; (II) CVM:
www.cvm.gov.br; e (III) ANBIMA: http://cop.anbima.com.br

Material Publicitário
Debêntures Incentivadas
Regime Tributário Especial – Comparativo
Investimento

Debêntures
Incentivadas

Debêntures

Investidor

IR

IOF/ Câmbio no Ingresso dos
Recursos

Pessoas Físicas

0%

-

Pessoas Jurídicas

15% exclusivamente na fonte, ou seja,
tributação total pelo IRPJ/CSL de 24% (15%
+ 9%) ou de 30% (15% + 15%) para
instituições financeiras e assemelhadas

-

Não-residentes (2689 e
não situado em País de
Tributação Favorecida)

0%

0%

Pessoas Físicas

22,5% a 15%, dependendo do prazo

-

Pessoas Jurídicas

22,5% a 15% na fonte, dependendo do
prazo, como antecipação do devido, ou
seja, tributação total pelo IRPJ/CSL de 34%
(25% + 9%) ou de 40% (25% + 15%) para
instituições financeiras e assemelhadas

-

Não-residentes (2689 e
não situado em País de
Tributação Favorecida)

15%

6%

Fonte: Lei 12.431 e Instrução Normativa Receita Federal do Brasil 1.022
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Tributação
Abaixo, é possível comparar, para Pessoas Físicas e para os períodos de pagamento de remuneração, o percentual
de Imposto de Renda quando do investimento em debêntures e, alternativamente, em debêntures de
infraestrutura, conforme Lei nº 12.431:

Debênture

Debênture Incentivada

IR

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

22,5%

20,0%

17,5%

17,5%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

77,5%

80,0%

82,5%

82,5%

85,0%

85,0%

85,0%

85,0%

85,0%

85,0%

Mês
Mês
66

Mês
Mês
1212

Mês
Mês
1818

Mês
Mês
24 24

Mês
Mês
3030

Mês
Mês
3636

Mês
Mês
4242

Mês
Mês
4848

Mês
Mês
5454

Mês
Mês
6060

Fonte: Lei 12.431 e Instrução Normativa Receita Federal do Brasil 1.022

DEBÊNTURES:

REMUNERAÇÃO BRUTA

DEBÊNTURES INCENTIVADAS:

REMUNERAÇÃO BRUTA

IR

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA
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Seção 2
Grupo CCR
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Grupo CCR
Holding do Grupo CCR, que tem como objeto social (i) a exploração no Brasil e/ou no exterior, direta ou
indiretamente, e/ou por meio de consórcios, de negócios de concessões de obras e serviços públicos,
especificamente a prestação de serviços de operação de estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, túneis e
infraestruturas metroviárias e aeroportuárias; (ii) a prestação de serviços de consultoria, assistência técnica e
administração de empresas quando relacionados aos negócios indicados no item (i) acima; (iii) o exercício de
atividades conexas ou relacionadas ao objeto social, direta ou indiretamente, inclusive importação e exportação; e
(iv) a participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista.
A CCR é responsável por 2.437 quilômetros de rodovias da malha concedida nacional, nos Estados de São Paulo, Rio
de Janeiro e Paraná. O Grupo detém ainda 38,25% do capital social da STP, que opera os meios eletrônicos de
pagamento Sem Parar e Via Fácil. Adicionalmente, a CCR tem 58% de participação na ViaQuatro, empresa que opera
e mantém a Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, e 45% do capital social da concessionária Controlar,
responsável pela inspeção veicular ambiental em toda a frota da cidade de São Paulo.
A Empresa também faz parte do controle acionário da concessionária Transolímpica. No segmento de transporte de
passageiros, além da ViaQuatro, o Grupo CCR também está presente por meio da CCR Barcas, responsável pelo
transporte aquaviário de passageiros no Rio de Janeiro.

Fonte: Grupo CCR
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Grupo CCR
• É a divisão do Grupo Andrade Gutierrez focada em investimentos nos setores de
concessões de serviços públicos de infraestrutura
• A Andrade Gutierrez também atua nos setores de Engenharia e Construção, Energia e
Telecomunicações
• O International Finance Corporation (IFC) – braço do Banco Mundial para financiamento
ao setor privado- detém uma participação de 14,85% na AG Concessões

• Fundado em 1939, o Grupo possui atuação focada em construção, produção de cimento,
e operação de concessões de energia e rodovias. O Grupo também tem participações
significativas em companhias presentes em diversos setores como aço, calçados,
concessões ferroviárias, desenvolvimento imobiliário, construção naval e operações
aeroportuárias. Atualmente está presente em18 países empregando 58 mil funcionários

•

É uma holding especializada em comprar participações em empresas que, direta ou
indiretamente, atuam em concessões do setor público, especificamente a construção,
melhoria e gestão de rodovias

Fonte: Grupo CCR
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Seção 3
AutoBAn
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Resumo AutoBAn
Visão Geral
• A AutoBAn está localizada no Estado de São Paulo e é a única concessionária autorizada a operar o Sistema Rodoviário AnhangueraBandeirantes, considerado pela Companhia como um dos mais estratégicos complexos de rodovias do Brasil em termos de localização
geográfica, volume de tráfego e relevância econômica;
• O direito de explorar e operar o Sistema Rodoviário Anhanguera-Bandeirantes em 1998, foi outorgado por meio do Contrato de
Concessão.
• O Sistema Rodoviário Anhanguera-Bandeirantes é a maior concessão de rodovias do Brasil, em termos de receita, de acordo com os
dados mais recentes publicados pela ABCR, em 2011.

Sobre o Sistema Rodoviário
• O Sistema Rodoviário Anhanguera-Bandeirantes consiste em segmentos de quatro rodovias: Via Anhanguera – SP 330, Rodovia dos
Bandeirantes – SP 348, Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto – SP 300 e Rodovia Adalberto Panzan – SP 102/330, e conta
atualmente com 316,8 quilômetros de extensão.
• Este sistema percorre a região sudeste do país, uma das regiões mais importantes economicamente do Brasil e interliga a cidade de São
Paulo com o interior do Estado de São Paulo, incluindo a cidade de Campinas.
• Ele, em conjunto com outras rodovias, interliga, portanto, grandes centros urbanos no interior do Estado de São Paulo e áreas
adjacentes, assim como outras regiões importantes do Estado com o porto de Santos, facilitando, assim, o fluxo natural de exportações
brasileiras.
• A Companhia acredita que o sistema é um elemento essencial para a economia do Estado de São Paulo, dado que a AutoBAn representa
19% do tráfego do Estado de São Paulo¹, e desempenha um papel fundamental na integração das cidades da região.
¹ Relatório Anual ABCR 2011
Fonte: AutoBAn
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Mapa da Concessão

Cidade
Rodovias do Sistema
Outras Rodovias
Divisa de Município
Principais Rodovias

Pedágios

Fonte: AutoBAn
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Destaques AutoBAn

Tráfego (veículos equivalentes1 em milhões)

Receita
ReceitaBruta
Operacional Bruta² (R$ mm)
CAGR 09-11 = 14,4%

1.544

247

239

1.391

210
1.180
136

133
114

96

2009

118

121

64

64

54

57

1S11

1S12

706

794

111

105

2010

2011

Leves
¹ 1 Veículo Equivalente = 1 eixo

Comerciais

2009

2010

2011

1S11

1S12

² Receita de pedágio + receitas acessórias, sem receita de construção

Fonte: AutoBAn
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Destaques Financeiros AutoBAn
Receita Operacional Líquida1 (R$ mm)
1.285
1.069

EBITDA (R$ mm) e Margem EBITDA (%)

1.426

75%

68%

66,8%

724

736

67,8%

69,6%
992

69,1%

71,6%

120 0

100 0

1.103
653

872
800

733

451

525

600

400

200

25%

2008

2009

2010

2011

1S11

1S12

0

2008

2009

EBITDA

(1) Receita de pedágio + receitas acessórias, sem receita de construção – Deduções da Receita

Fluxo de caixa das atividades operacionais após
investimentos2 (R$ mm)

2010

2011

1S11

1S12

Margem EBITDA

Lucro Líquido e Dividendos (R$ mm)

909

914

626
437

480

410

479
340
191

2008

2009

2010

2011

1S11

1S12

(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais após investimentos = EBITDA - Investimentos

Fonte: Informações Financeiras AutoBAn

2008

410

334
191

2009

222

2010
Lucro Líquido

496
199
98
2011
1S11
Dividendos

257
152

1S12
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Destaques Financeiros AutoBAn
Breakdown do Endividamento

Tipo de Indexador do endividamento

(% do endividamento total em 1S12)

(% do endividamento total em 1S12)
7,48%
14,45%

14,9%

TJLP
CDI

Curto Prazo
85,1%

IGP-M

Longo Prazo

78,03%

Outros

Amortização da Dívida1 (R$ mm)

Dívida Líquida (R$ mm)
1,4 x

1.6 00

1,3 x

1.4 00

1.2 00

0,9 x

1,0 x

74,7

0,9 x

1.0 00

45,4

0,8 x

800

1.376

600

400

653

45,1

45,1

1.377

795

727

7,5

200

0

0,0 x

2008

2009

2010

Dívida Liquida

2011
Div. Liq / EBITDA

1S12

2013

2014

2015

2016

Após 2016

(1) Não considera a amortização da 4ª Emissão de Debentures nem a dívida a vencer em 2012

Fonte: Informações Financeiras AutoBAn
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Seção 4
Condições da Oferta
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Sobre a Emissão
CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS
PELA LEI Nº 12.431

EMISSORA

 Emissão por sociedade de propósito específico
(“SPE”) constituída para implementar projetos de
investimento na área de infraestrutura;
 A SPE pode ser de capital fechado ou aberto.
 Investimento deve ser realizado em Projetos
Prioritários;
 Projeto voltados para investimentos na área de
infraestrutura;

INVESTIMENTO

 Projeto deve ser aprovado pelo Ministério
responsável;
• Deve visar à implementação, ampliação,
manutenção, recuperação, adequação ou
modernização do setor de logística e
transporte;

FLUXO DE
APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE
PROJETOS
PRIORITÁRIOS

IDENTIFICAÇÃO DO SETOR DE
INFRAESTRUTURA

APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO

Fonte: Lei 12.431

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

 Emissora é a Concessionária do Sistema Anhanguera
– Bandeirantes S.A. (“AutoBAn”)
 A AutoBAn é uma SPE de Capital Aberto
 Destinação dos Recursos: Reembolso de gastos,
despesas e/ou dívidas relacionadas aos projetos de
investimento descritos no Prospecto nos termos da
Lei 12.431 (“Projetos de Investimento”).
 Investimento em Projeto Prioritário aprovado pela
Portaria no 214, emitida pelo Ministério dos
Transportes em 13 de setembro de 2012
 Investimento
Transportes

INVESTIMENTO
AutoBAn

aprovado

pelo

Ministério

dos

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES EM 13 DE SETEMBRO 2012
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Sobre a Emissão
CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS
PELA LEI Nº 12.431

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

 Taxa de juros deve ser prefixada, vinculada a
índice de preço ou à taxa referencial (TR);

 Sobre o Valor Nominal das Debêntures da Segunda Série
incidirão juros prefixados, correspondentes a um
percentual ao ano definido de acordo com o Procedimento
de Bookbuilding. O percentual ao ano, a ser definido no
Procedimento de Bookbuilding, em qualquer caso, é
limitado a 0,25% somado à taxa interna de retorno da NTNB com vencimento em 2016, que deverá ser a cotação
indicativa divulgada pela ANBIMA, a ser apurada no
fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à conclusão
do Procedimento de Bookbuilding, base 252 Dias Úteis,
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data de
Subscrição e Integralização ou da última Data de
Pagamento de Remuneração das Debêntures da Segunda
Série, conforme o caso.

PACTUAÇÃO

 É vedada a pactuação total ou parcial de taxa
de juros pós-fixada;

 Não haverá pactuação
taxa de juros pós-fixada;

RECOMPRA

 Vedação à recompra nos 2 primeiros anos após a sua
emissão e à liquidação antecipada por meio de
resgate ou pré-pagamento;

 Não haverá possibilidade de recompra nem liquidação
antecipada por meio de resgate ou pré-pagamento

REVENDA

 Inexistência
de
compromisso
assumido pelo comprador;

 Não há compromisso de revenda

PERIODICIDADE
DE PAGAMENTO

 Prazo de pagamento periódico de rendimentos, se
existente, com intervalos de, no mínimo, 180 dias;

REMUNERAÇÃO

de

revenda

total

 Pagamento de juros ocorrerá
ou seja, com intervalo de 180 dias

ou

parcial

de

semestralmente,

Fonte: Lei 12.431

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO,
DISPONÍVEL NOS SITES: (I) Coordenadores: www.hsbc.com.br; www.bb.com.br; www.caixa.gov.br; www.xpi.com.br; (II) CVM:
www.cvm.gov.br; e (III) ANBIMA: http://cop.anbima.com.br
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Sobre a Emissão
CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS
PELA LEI Nº 12.431
 Comprovação de que o ativo tenha sido negociado em
mercados regulamentados de valores mobiliários;

 As Debêntures serão registradas (i) para distribuição no
mercado primário e negociação no mercado secundário
no SDT e no SND, respectivamente, ambos administrados
e operacionalizados pela CETIP, e/ou (ii) no DDA e no
BOVESPAFIX, administrados pela BM&FBovespa.

 As debêntures podem ser objeto de oferta pública nos
termos da ICVM nº 400, ou nos termos da ICVM nº
476;

 Será realizada Oferta Pública nos termos da ICVM nº 400

NEGOCIAÇÃO

OFERTA

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

 As ofertas devem ser realizadas até a data limite de 31
de dezembro de 2015.

 De acordo com o Cronograma Estimativo a Data de
Publicação do Anúncio de Início da Oferta será o dia
19/10/2012

Fonte: Lei 12.431

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO,
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Cronograma Indicativo
ORDEM DOS EVENTOS

EVENTOS

DATA PREVISTA¹

Publicação do Aviso ao Mercado
1.

Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor

17/09/2012

Início das Apresentações a Potenciais Investidores
2.
3.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

20/09/2012
24/09/2012

5.

Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

28/09/2012

6.

Término do Período de Reserva

09/10/2012

Início do período de coleta de intenções de investimento

7.

Encerramento do período de coleta de intenções de investimento

10/10/2012

Procedimento de Bookbuilding
8.

Obtenção do Registro da Oferta na CVM

18/10/2012

Publicação do Anúncio de Início
9.

Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início da Oferta

19/10/2012

Subscrição, Integralização e Liquidação das Debêntures da 1ª Série
10.

Subscrição, Integralização e Liquidação das Debêntures da 2ª Série

22/10/2012

11.
Publicação do Anúncio de Encerramento
24/10/2012
¹ Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações, sem aviso prévio, a
critério da Emissora, dos Coordenadores ou de acordo com os procedimentos operacionais da BM&FBOVESPA.

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO,
DISPONÍVEL NOS SITES: (I) Coordenadores: www.hsbc.com.br; www.bb.com.br; www.caixa.gov.br; www.xpi.com.br; (II) CVM:
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Resumo da Oferta
Emissora

Concessionária do Sistema Anhanguera – Bandeirantes S.A. (“AutoBAn”)

Série

2ª Série da 4ª Emissão de Debêntures da AutoBAn

Volume da 2ª Série da 4ª
Emissão

Até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem considerar as Debêntures Suplementares e as
Debêntures Adicionais.

Quantidade de Debêntures
da Segunda Série:

Até 100.000 Debêntures, sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais.

Valor Nominal Unitário:

As Debêntures terão Valor Nominal Unitário de R$1.000,00 na Data de Emissão.

Data de Vencimento

5 anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de 2017.

Amortização das
Debêntures da Segunda
Série:

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será amortizado em 15 de outubro de 2017

Atualização monetária
das Debêntures da
Segunda Série:

O Valor Nominal Unitário será atualizado monetariamente pela variação acumulada do IPCA, a partir da
Data de Subscrição e Integralização, calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis até a integral
liquidação das Debêntures, de acordo com a fórmula indicada na Escritura de Emissão, sendo o produto da
atualização incorporado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série automaticamente.

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO,
DISPONÍVEL NOS SITES: (I) Coordenadores: www.hsbc.com.br; www.bb.com.br; www.caixa.gov.br; www.xpi.com.br; (II) CVM:
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Resumo da Oferta (Cont.)
Juros remuneratórios: Sobre o Valor Nominal das Debêntures da Segunda Série incidirão juros prefixados,
correspondentes a um percentual ao ano definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding.
Remuneração das
Debêntures da Segunda
Série

Classificação de Risco e
Agência de Classificação
de Risco

Espécie

Uso dos Recursos

O percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de Bookbuilding, em qualquer caso, é limitado a
0,25% somado à taxa interna de retorno da NTN-B com vencimento em 2016, que deverá ser a cotação
indicativa divulgada pela ANBIMA, a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, base 252 Dias Úteis, calculados de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Subscrição e Integralização ou da
última Data de Pagamento de Remuneração das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso.

Classificação de Risco Standard & Poor’s: “brAAA”
As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por
Ações, não contando com garantia real ou fidejussória. Desse modo, não será segregado nenhum dos bens
da Emissora em particular para garantir os Debenturistas em caso de necessidade de execução judicial ou
extrajudicial das obrigações da Emissora decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão, bem como
as Debêntures não conferirão qualquer privilégio especial ou geral aos Debenturistas.
A totalidade dos recursos recebidos com as Debêntures da Segunda Série será utilizada para o reembolso
de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas aos projetos de investimento descritos no Prospecto nos
termos da Lei 12.431 (“Projetos de Investimento”).

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO,
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Material Publicitário

Seção 5
Fatores de Risco
ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO,
DISPONÍVEL NOS SITES: (I) Coordenadores: www.hsbc.com.br; www.bb.com.br; www.caixa.gov.br; www.xpi.com.br; (II) CVM:
www.cvm.gov.br; e (III) ANBIMA: http://cop.anbima.com.br

Material Publicitário
Disponibilização do Prospecto da Oferta
Antes de aceitar a Oferta, leia cuidadosamente o Prospecto, em especial a seção Fatores de Risco, que encontra-se à disposição dos potenciais
investidores nos seguintes locais:
Coordenador Líder
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3064, 4º andar
CEP 01451-000, São Paulo, SP
Endereço eletrônico: http://www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-sua-empresa/investimento/operacoes-especiais/operacoes-especiais-maisinformacoes - neste website acessar “Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A.- Prospecto da 4ª Emissão de Debêntures -.
Coordenador
BB – Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar
CEP 20031-923, Rio de Janeiro – RJ
Endereço eletrônico: http://www.bb.com.br/ofertapublica - (nesta página clicar em "AutoBan - Concessionária do Sistema AnhangueraBandeirantes S.A.", e em seguida clicar em "Leia o Prospecto Preliminar”)
Coordenador
Caixa Econômica Federal
Avenida Paulista, nº 2.300, 12º andar
CEP 01310-000, São Paulo –SP
Endereço eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/download/index.asp - nesta página clicar em “Mercado de Capitais – Ofertas em Andamento”, e em
seguida no item “Autoban – Prospecto Preliminar da 4ª Emissão de Debêntures”

Coordenador Contratado
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2179, 8º andar
CEP 01452-000, São Paulo, SP
Endereço eletrônico: http://www.xpi.com.br/conteudo/oferta-publica.aspx#pt, na opção “4ª Emissão de Debêntures da Concessionária do Sistema
Anhanguera-Bandeirantes S.A.”, clicar em “saiba mais”, em seguida em “Acesse o Prospecto Preliminar”.
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Disponibilização do Prospecto da Oferta
Antes de aceitar a Oferta, leia cuidadosamente o Prospecto, em especial a seção Fatores de Risco, que encontra-se à disposição dos potenciais
investidores nos seguintes locais:
AutoBAN:
http://www.autoban.com.br/sobre/RelacoesInvestidores.aspx , nesta página acessar “Prospecto Preliminar da Oferta”).

CVM
http://www.cvm.gov.br - neste website selecionar subitem “Registros de Ofertas Públicas” e após em “Prospectos de Ofertas Públicas de
Distribuição”. No campo em branco digitar “Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A.”, em seguida clicar em “Concessionária do
Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A.” e selecionar “Prospecto de Distribuição Pública”. Acessar download com a data mais recente.
CETIP
www.cetip.com.br - nessa página acessar "Comunicados e Documentos” e, em seguida, clicar em “Prospectos”. Em seguida, selecionar “Prospectos
de Debêntures”, digitar no campo “título” - “Autoban - Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S/A.” no campo “ano” digitar “2012”,
em seguida e acessar o Prospecto Preliminar com a data mais recente)
BM&FBOVESPA
www.bmfbovespa.com.br – nessa página, selecionar “empresas listadas” e digitar “Autoban”, selecionar o link “CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT
S.A. AUTOBAN”, em seguida clicar no link “Informações Relevantes”, selecionar “Prospecto” e, em seguida “Prospecto Preliminar 4ª Emissão”).
ANBIMA
http://cop.anbima.com.br/webpublic/Default.aspx. nesta página acessar “Acompanhar Análise de Ofertas” – acessar “protocolo 016/2012”, em
seguida acessar “Prospecto Preliminar” com a data mais recente.
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Material Publicitário
Principais Fatores de Risco Relativos à Emissora
Investir em debêntures envolve uma série de riscos. Antes de tomar uma decisão de investimento em Debêntures da Companhia, os
potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas no Prospecto, incluindo os riscos mencionados
abaixo, os constantes da seção “Sumário da Emissora – Principais Fatores de Risco relativos à Emissora”, e nas seções 4 e 5 do Formulário de
Referência incorporado por referência ao Prospecto, além das demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas
também incorporadas por referência ao Prospecto. Caso qualquer dos riscos mencionados abaixo e nas seções 4 e 5 do Formulário de
Referência incorporado por referência ao Prospecto venha a ocorrer, a participação de mercado, a reputação, os negócios, a situação
financeira, o resultado das operações, as margens e o fluxo de caixa da Companhia poderão ser adversamente afetados.
Para os fins desta seção, da seção “Sumário da Emissora – Principais Fatores de Risco relativos à Emissora” e das seções 4 e 5 do Formulário
de Referência da Companhia incorporado por referência ao Prospecto, a indicação de que um risco pode ter ou terá um “efeito adverso para
a Companhia” ou expressões similares significam que esse risco pode ter ou terá um efeito adverso na participação de mercado, reputação,
negócios, situação financeira, resultado das operações, margens e fluxo de caixa da Companhia.
Riscos adicionais que atualmente considerados irrelevantes ou que atualmente não são do conhecimento da Companhia também poderão
ter um efeito adverso para nós.
Principais fatores de risco relativos à Emissora
Nos termos dos contratos financeiros celebrados pela Companhia, a Companhia está sujeita a certas condições que podem resultar no
pagamento antecipado das obrigações assumidas, bem como restringir sua capacidade de contrair dívidas adicionais.
A Companhia é parte em diversos contratos financeiros que exigem a manutenção de certos índices financeiros (covenants) e/ou o
cumprimento de determinadas obrigações. Qualquer inadimplemento dos termos de tais contratos, respeitados os termos dos respectivos
contratos, que não seja sanado ou renunciado pelos respectivos credores da Companhia, poderá resultar na decisão desses credores em
declarar o vencimento antecipado do saldo devedor das respectivas dívidas e/ou resultar no vencimento antecipado de outros contratos
financeiros. Caso seja declarado o vencimento antecipado dos referidos contratos financeiros, a Companhia pode não ter caixa suficiente para
honrá-los tempestivamente. Adicionalmente, alguns dos contratos financeiros dos quais a Companhia é parte impõem restrições à capacidade
da Emissora de contrair dívidas adicionais, o que poderia limitar a readequação do seu perfil de endividamento, caso um cenário econômico
mais favorável se apresente. Além disso, uma parte das receitas provindas da Concessão foi dada em garantia para o cumprimento das
obrigações no âmbito de alguns dos contratos financeiros.

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO,
DISPONÍVEL NOS SITES: (I) Coordenadores: www.hsbc.com.br; www.bb.com.br; www.caixa.gov.br; www.xpi.com.br; (II) CVM:
www.cvm.gov.br; e (III) ANBIMA: http://cop.anbima.com.br

Material Publicitário
Principais Fatores de Risco Relativos à Emissora
A Companhia está exposta a riscos relacionados ao volume de tráfego e receita de pedágios.
No momento, praticamente todas as receitas da Companhia são oriundas de pedágios e podem ser afetadas por mudanças no volume de
tráfego, aumento das tarifas dos pedágios e diminuição dos usuários de nossas rodovias em razão do aumento das tarifas. Volumes de tráfego
estão condicionados a múltiplos fatores, incluindo a qualidade, conveniência e tempo de viagem em rodovias não pedagiadas ou rodovias
pedagiadas que não tenham sido concedidas à Companhia, a qualidade e estado de conservação das rodovias da Companhia, preços dos
combustíveis, normas ambientais (incluindo medidas de restrição do uso de veículos automotivos visando reduzir a poluição do ar), a existência
de concorrência de outros meios de transporte e mudanças no comportamento do consumidor, inclusive por conta de fatores econômicos,
socioculturais, climáticos, dentre outros. A Companhia não pode garantir que será capaz de adaptar suas operações em resposta a mudanças
abruptas no volume de tráfego e receita de pedágios, o que pode afetar negativamente o seu negócio e condição financeira.
Término antecipado da Concessão.
Em caso de descumprimento do Contrato de Concessão ou da legislação aplicável, a Companhia está sujeita à caducidade da Concessão do
Sistema Anhanguera-Bandeirantes, decorrente do Edital de Concorrência nº 007/CIC/97 do DER, ou seja, a Concessão poderá ser extinta por
decretos do Poder Concedente e após instauração de processo administrativo e comprovação da inadimplência. A declaração da caducidade
ocorre sem indenização prévia, havendo indenização apenas de parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. O
parágrafo 6º, do Artigo 38, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dispõe que, declarada a caducidade da concessão, não resultará para ao
Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou
empregados da respectiva concessionária. Ademais, não há garantia de que as obrigações assumidas pela Companhia serão consideradas
oponíveis ao próximo concessionário. Portanto, não há como garantir que, ocorrido o término antecipado da Concessão, os debenturistas
receberão o pagamento dos direitos emergentes da Concessão.
Parte significativa dos bens da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos, os quais não estarão disponíveis em caso de
recuperação extrajudicial ou judicial ou falência, nem poderão ser objeto de penhora para garantir a execução de decisões judiciais.
Parte significativa dos bens da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos. Em caso de falência ou processos de execução contra
a Companhia, tais bens não estarão disponíveis para a satisfação dos credores ou suscetíveis à penhora, pois devem ser revertidos ao Poder
Concedente, de acordo com os termos da legislação aplicável. Essa limitação pode reduzir significativamente os valores disponíveis aos credores
da Companhia em caso de falência ou um processo de execução contra a Companhia, além de poderem ter um efeito negativo na capacidade
da Companhia de obter financiamentos.

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO,
DISPONÍVEL NOS SITES: (I) Coordenadores: www.hsbc.com.br; www.bb.com.br; www.caixa.gov.br; www.xpi.com.br; (II) CVM:
www.cvm.gov.br; e (III) ANBIMA: http://cop.anbima.com.br
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Principais Fatores de Risco Relativos à Emissora
O Poder Concedente possui discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis à Concessão da Companhia. Assim, a
Companhia está sujeita a aumentos não previstos nos custos ou decréscimos não previstos nas receitas.
A Companhia obtém quase a totalidade de sua receita da cobrança de pedágio de acordo com o Contrato de Concessão celebrado com o Poder
Concedente. O Contrato de Concessão é um contrato administrativo regido pelas leis brasileiras. Essas leis e regulamentos fornecem ao Poder
Concedente discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis à Concessão e as tarifas que a Companhia pode cobrar. Se os
seus custos aumentarem ou suas receitas diminuírem significativamente ou tenha que efetuar investimentos adicionais como resultado de uma
medida não prevista na legislação ou no Contrato de Concessão, ou ainda como resultado de medidas unilaterais do Poder Concedente, a sua
condição financeira e os seus resultados operacionais podem ser afetados adversamente.

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, LEIA CUIDADOSAMENTE O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO,
DISPONÍVEL NOS SITES: (I) Coordenadores: www.hsbc.com.br; www.bb.com.br; www.caixa.gov.br; www.xpi.com.br; (II) CVM:
www.cvm.gov.br; e (III) ANBIMA: http://cop.anbima.com.br

Material Publicitário
Fatores de Risco Relativos à Oferta
Investir em debêntures envolve uma série de riscos. Antes de tomar uma decisão de investimento em Debêntures da Companhia, os
potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas no Prospecto, incluindo os riscos mencionados
abaixo, os constantes da seção “Sumário da Emissora – Principais Fatores de Risco relativos à Emissora”, e nas seções 4 e 5 do Formulário de
Referência incorporado por referência ao Prospecto, além das demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas
também incorporadas por referência ao Prospecto. Caso qualquer dos riscos mencionados abaixo e nas seções 4 e 5 do Formulário de
Referência incorporado por referência ao Prospecto venha a ocorrer, a participação de mercado, a reputação, os negócios, a situação
financeira, o resultado das operações, as margens e o fluxo de caixa da Companhia poderão ser adversamente afetados.
Para os fins desta seção, da seção “Sumário da Emissora – Principais Fatores de Risco relativos à Emissora” e das seções 4 e 5 do Formulário
de Referência da Companhia incorporado por referência ao Prospecto, a indicação de que um risco pode ter ou terá um “efeito adverso para
a Companhia” ou expressões similares significam que esse risco pode ter ou terá um efeito adverso na participação de mercado, reputação,
negócios, situação financeira, resultado das operações, margens e fluxo de caixa da Companhia.
Riscos adicionais que atualmente considerados irrelevantes ou que atualmente não são do conhecimento da Companhia também poderão
ter um efeito adverso para nós.
Riscos relacionados à Oferta e às Debêntures
As Debêntures são da espécie quirografária.
As Debêntures não contarão com qualquer garantia ou preferência em relação aos demais credores, pois são da espécie quirografária. Dessa
forma, na hipótese de liquidação da Companhia, os Debenturistas estarão subordinados aos demais credores e somente preferirão aos titulares
de créditos subordinados aos demais credores, se houver, e acionistas em relação à ordem de recebimento de seus créditos. Em caso de
liquidação da Companhia, não há garantia que os Debenturistas receberão a totalidade ou mesmo parte dos seus créditos.
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Caso as Debêntures da Segunda Série deixem de satisfazer determinadas características que a enquadrem como Debêntures Incentivadas,
não podemos garantir que elas continuarão a receber o tratamento tributário diferenciado previsto na Lei 12.431.
Nos termos da Lei 12.431, foi reduzida para 0% a alíquota do imposto de renda incidente sobre os rendimentos auferidos por pessoas
residentes ou domiciliadas no exterior que tenham se utilizado dos mecanismos de investimento da Resolução CMN 2.689 e que não sejam
residentes ou domiciliados em país que não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (“Pessoas Residentes no Exterior”) em
decorrência da sua titularidade de, dentre outros, de debêntures que atendam determinadas características (“Debêntures Incentivadas”), como
as Debêntures da Segunda Série, e que tenham sido objeto de oferta pública de distribuição por pessoas jurídicas de direito privado não
classificadas como instituições financeiras e regulamentadas pelo CMN ou CVM, como nós.
Adicionalmente, a Lei 12.431 estabeleceu que os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil (“Pessoas
Físicas Residentes no Brasil” e, em conjunto com as Pessoas Residentes no Exterior, “Pessoas Elegíveis”) em decorrência de sua titularidade de
Debêntures Incentivadas, como as Debêntures da Segunda Série, que tenham sido emitidas por sociedade de propósito específico constituída
para implementar projetos de investimento na área de infraestrutura, como nós, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte a
alíquota de 0%, desde que os projetos de investimento na área de infraestrutura sejam considerados como prioritários na forma regulamentada
pelo Governo Federal.
São consideradas Debêntures Incentivadas as debêntures que, além dos requisitos descritos acima, apresentem, cumulativamente, as seguintes
características: (1) sejam remuneradas por taxa de juros prefixada, vinculada a índice de preço ou à taxa referencial, (2) não admitam a
pactuação total ou parcial de taxa de juros pós-fixada, (3) apresentem prazo médio ponderado superior a quatro anos, (4) [não admitam a sua
recompra pelo respectivo emissor nos dois primeiros anos após a sua emissão, tampouco a sua liquidação antecipada por meio de resgate ou
pré-pagamento/não admitam a sua recompra pelo respectivo emissor nos dois primeiros anos após a sua emissão, tampouco a sua liquidação
antecipada por meio de resgate ou pré-pagamento, salvo na forma regulamentada pelo CMN], (5) não estabeleçam compromisso de revenda
assumido pelo respectivo titular, (6) apresentem prazo de pagamento periódico de rendimentos, se existente, com intervalos de, no mínimo,
180 dias, (7) [comprove-se a sua negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários no Brasil/comprove-se o seu registro para
negociação em mercados regulamentados no país], e (8) [os recursos captados com as Debêntures da Segunda Série sejam alocados nos
Projetos de Investimento. Para informações adicionais sobre as Debêntures Incentivadas, ver seção “Informações sobre a Oferta ─ Debêntures
Incentivadas” do Prospecto.
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Dessa forma, caso as Debêntures da Segunda Série deixem de satisfazer qualquer uma das características relacionadas nos itens (1) a (7) do
parágrafo anterior, não podemos garantir que as Debêntures da Segunda Série continuarão a receber o tratamento tributário diferenciado
previsto na Lei 12.431.
Nessa hipótese, não podemos garantir que os rendimentos auferidos em decorrência da titularidade das Debêntures da Segunda Série pelas
Pessoas Elegíveis continuarão a ser tributados a alíquota de 0%, passando a ser tributados a alíquota variável de 15% a 22,5% para Pessoas
Físicas Residentes no Brasil e 15% ou 25%, conforme as Pessoas Residentes do Exterior sejam ou não residentes ou domiciliados em país que
não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20%. Da mesma forma, não podemos garantir que os rendimentos auferidos desde
a Data de Emissão das Debêntures da Segunda Série não serão cobrados pelas autoridades brasileiras competentes, acrescido de juros
calculados segundo a taxa SELIC e multa.
Além disso, não podemos garantir que a Lei 12.431 não será novamente alterada, questionada, extinta ou substituída por leis mais restritivas, o
que poderia afetar ou comprometer o tratamento tributário diferenciado previsto na Lei 12.431 conferido às Debêntures da Segunda Série.
Adicionalmente, na hipótese de não aplicação dos recursos oriundos da Oferta das Debêntures da Segunda Série nos Projetos de Investimento,
é estabelecida uma penalidade de 20% sobre o valor não destinado aos Projetos de Investimento, sendo mantido o tratamento tributário
diferenciado previsto na Lei nº 12.431aos investidores nas Debêntures que sejam Pessoas Elegíveis. Não podemos garantir que teremos
recursos suficientes para o pagamento dessa penalidade ou, se tivermos, que isso não terá um efeito adverso para nós.
Ainda, nos termos da Escritura de Emissão, na eventualidade de as Debêntures da Segunda Série deixarem de gozar do tratamento tributário
previsto na Lei 12.431, em razão do nosso não atendimento, por nossa culpa ou dolo, dos requisitos estabelecidos na Lei 12.431, nós nos
comprometemos, a nosso critério, a (1) arcar com todos os impostos de renda que venham a ser devidos pelos Debenturistas sobre a
Remuneração das Debêntures da Segunda Série de modo que acresceremos a esses pagamentos valores adicionais suficientes para que os
Debenturistas recebam tais pagamentos como se os referidos impostos não fossem incidentes ou (2) recomprar a totalidade das Debêntures da
Segunda Série, observados os termos da Lei 12.431. Não podemos garantir que teremos recursos suficientes para honrar essa nossa obrigação
ou, se tivermos, que isso não terá um efeito adverso para nós.
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Obrigações da Companhia constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado.
A Escritura de Emissão estabelece diversas hipóteses que podem ensejar o vencimento antecipado (automático ou não) das obrigações com
relação às Debêntures. Não há garantia que a Companhia terá recursos suficientes em caixa para realizar o pagamento integral da dívida
representada pelas Debêntures na ocorrência do vencimento antecipado das obrigações no âmbito da Oferta, hipótese que poderá acarretar
um impacto negativo relevante aos Debenturistas, incluindo a sua capacidade de receber pontual e integralmente os valores que lhes forem
devidos nos termos da Escritura de Emissão, e a Companhia. Para descrição completa dos Eventos de Inadimplemento, ver seção “Informações
sobre a Oferta – Características da Emissão – Vencimento Antecipado” do Prospecto.
O eventual rebaixamento na classificação de risco atualmente atribuída às Debêntures poderá dificultar a captação de recursos por nós, bem
como acarretar a redução de liquidez das Debêntures para negociação no mercado secundário e o vencimento antecipado das Debêntures.
Para se realizar uma classificação de risco (rating), certos fatores relativos a Companhia são levados em consideração, tais como condição
econômico-financeira, administração e desempenho. São analisadas, também, características das Debêntures, assim como as obrigações
assumidas e os fatores político-econômicos que podem afetar a condição financeira da Companhia. Dessa forma, as avaliações representam
uma opinião quanto à condição da Companhia de honrar seus compromissos financeiros, tais como pagamento do principal e juros no prazo
estipulado. Caso a classificação de risco originalmente atribuída seja rebaixada, a Companhia poderá encontrar dificuldades em realizar outras
emissões de títulos e valores mobiliários, o que poderá, consequentemente, ter um impacto negativo relevante nos resultados e nas operações
da Companhia. Adicionalmente, alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas públicas no Brasil (tais
como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações específicas que condicionam seus investimentos em valores
mobiliários a determinadas classificações de risco. Assim, o rebaixamento da classificação de risco da Oferta pode obrigar esses investidores a
alienar suas Debêntures no mercado secundário, podendo vir a afetar negativamente o preço dessas Debêntures e sua negociação nesse
mercado.
As Debêntures da Primeira Série poderão ser objeto de resgate antecipado na hipótese de eventual Resgate Antecipado Facultativo Total, a
nosso critério, ou poderão ser objeto de resgate antecipado na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI.
Nós nos reservamos o direito de, a nosso livre e exclusivo critério e nos termos da Escritura de Emissão, promover o Resgate Antecipado
Facultativo Total das Debêntures da Primeira Série, o que pode resultar na redução do horizonte de investimento dos titulares de Debêntures
da Primeira Série. Para informações adicionais, ver seção “Informações sobre a Oferta ─ Características da Emissão ─ Resgate Antecipado
Facultativo das Debêntures e Amortização Facultativa Parcial” deste Prospecto. Além disso, as Debêntures da Primeira Série poderão ser objeto
de resgate em razão da extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI. Para informações adicionais, ver seção “Informações sobre a Oferta
─ Características da Emissão ─ Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures e Amortização Facultativa Parcial” deste Prospecto e as cláusulas
6.12.1.7 e 6.12.1.8 da Escritura de Emissão.
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Os Debenturistas da Primeira Série poderão sofrer prejuízos financeiros em decorrência desse resgate antecipado, não havendo qualquer
garantia de que existirão, no momento do resgate, outros ativos no mercado de risco e retorno semelhantes às Debêntures da Primeira Série.
Além disso, a atual legislação tributária referente ao imposto de renda determina alíquotas diferenciadas em decorrência do prazo de aplicação,
o que poderá implicar em uma alíquota superior à que seria aplicada caso as Debêntures da Primeira Série fossem liquidadas apenas na data de
seu vencimento.
A Taxa DI Over utilizada para a remuneração das Debêntures da Primeira Série pode ser considerada nula em decorrência da Súmula nº 176
do Superior Tribunal de Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 176, declarando ser “nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros
divulgada pela ANBID/CETIP”. De acordo com os acórdãos que sustentam a súmula, tanto a ANBIMA quanto a CETIP são instituições de direito
privado, destinadas à defesa dos interesses de instituições financeiras. Existe a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, tal Súmula ser
aplicada pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa DI Over não é válida como fator de remuneração das Debêntures da Primeira Série.
Nesse caso, um novo índice deverá ser determinado pelo Poder Judiciário, podendo representar remuneração inferior à Taxa DI Over
prejudicando a rentabilidade das Debêntures.
A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá ter um efeito adverso na definição da taxa de remuneração final das Debêntures,
podendo, inclusive, promover a sua má-formação ou descaracterizar o seu processo de formação.
A taxa de remuneração final das Debêntures será determinada com base no resultado no Procedimento de Bookbuilding, podendo diferir dos
preços que prevalecerão no mercado após a conclusão da Oferta. Adicionalmente, nos termos da regulamentação brasileira em vigor, na
eventualidade de não haver excesso de demanda superior em 1/3 da quantidade de Debêntures inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta
(sem considerar as Debêntures Adicionais e as Debêntures Suplementares), será aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de definição da taxa de remuneração final, mediante a participação desses no Procedimento de Bookbuilding
até o limite máximo de 15% da Oferta. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no processo de definição da
taxa de remuneração final das Debêntures poderá ter um efeito adverso na definição da taxa de remuneração final das Debêntures, podendo,
inclusive, promover a sua má-formação ou descaracterizar o seu processo de formação.
A percepção de riscos em outros países, especialmente em outros países de economia emergente, poderá afetar o valor de mercado de
títulos e de valores mobiliários brasileiros, incluindo as Debêntures.
O investimento em títulos de mercados emergentes, entre os quais se inclui o Brasil, envolve um risco maior do que os investimentos em títulos
de emissores de países desenvolvidos, podendo esses investimentos serem tidos como sendo de natureza especulativa. Os investimentos em
valores mobiliários brasileiros, tais como as Debêntures, estão sujeitos a riscos econômicos e políticos desses países que podem afetar a
capacidade dos emissores destes valores mobiliários de cumprir com suas obrigações. Eventos econômicos e políticos nesses países podem,
ainda, ter como consequência restrições a investimentos estrangeiros e/ou à repatriação de capital investido. Não podemos garantir de que não
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ocorrerão no Brasil eventos políticos ou econômicos que poderão interferir nas atividades da Emissora, conforme descrito acima.
A baixa liquidez do mercado secundário brasileiro de valores mobiliários pode dificultar o desinvestimento nas Debêntures pelos
Debenturistas.
O mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta, historicamente, baixa liquidez e não há nenhuma garantia
de que existirá no futuro um mercado ativo e líquido para negociação desses valores mobiliários que possibilite aos subscritores desses títulos
sua pronta alienação caso estes assim decidam. Dessa forma, os Debenturistas podem ter dificuldade para realizar a venda desses títulos no
mercado secundário ou até mesmo podem não conseguir realizá-la, e, consequentemente, podem sofrer prejuízo financeiro.
As informações acerca do futuro da Companhia contidas no Prospecto podem não ser precisas.
O Prospecto contém informações acerca das perspectivas do futuro da Companhia, as quais refletem as opiniões da Companhia em relação ao
desenvolvimento futuro da Companhia e que, como em qualquer atividade econômica, envolve riscos e incertezas. Não há garantias de que o
desempenho futuro da Companhia será consistente com tais informações. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências
aqui indicadas, dependendo de vários fatores discutidos nesta seção “Fatores de Risco relativos à Oferta” e na seção “Fatores de Risco” e
“Riscos de Mercado”, constantes das seções 4 e 5, respectivamente, do Formulário de Referência da Companhia, e em outras seções do
Prospecto. As expressões “acredita que”, “espera que” e “antecipa que”, bem como outras expressões similares, identificam informações
acerca das perspectivas do futuro que não representam qualquer garantia quanto a sua ocorrência. Os potenciais investidores são advertidos a
examinar com toda a cautela e diligência as informações contidas no Prospecto e a não tomar decisões de investimento unicamente baseados
em previsões futuras ou expectativas. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer informações acerca das
perspectivas do futuro, exceto pelo disposto na regulamentação aplicável, e a não concretização das perspectivas do futuro divulgadas podem
gerar um impacto negativo relevante nos resultados e operações da Companhia.
A Emissão será realizada em até duas séries, sendo que as Debêntures da Primeira Série serão distribuídas pelos Coordenadores da Oferta no
âmbito da Oferta sob o regime de garantia firme de colocação e as Debêntures da Segunda Série serão distribuídas pelos Coordenadores da
Oferta no âmbito da Oferta sob o regime de melhores esforços de colocação. Dessa forma, é possível que as Debêntures da Segunda Série
não sejam integralmente distribuídas no âmbito da Oferta, o que, na medida em que será admitida eventual distribuição parcial no âmbito
da Oferta, resultará em redução no montante total da Emissão correspondente às Debêntures da Segunda Série inicialmente ofertadas.
Adicionalmente, a distribuição parcial das Debêntures da Segunda Série no âmbito da Oferta poderá afetar a liquidez das Debêntures da
Segunda Série que venham a ser efetivamente colocadas no mercado.
A Emissão será realizada em até duas séries, sendo que as Debêntures da Primeira Série serão distribuídas pelos Coordenadores da Oferta no
âmbito da Oferta sob o regime de garantia firme de colocação e as Debêntures da Segunda Série serão distribuídas pelos Coordenadores da
Oferta no âmbito da Oferta sob o regime de melhores esforços de colocação. Dessa forma, é possível que as Debêntures da Segunda Série não
sejam integralmente distribuídas no âmbito da Oferta, o que, na medida em que será admitida eventual distribuição parcial no âmbito da (...)
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Oferta, resultará em eventual redução no montante total da Emissão correspondente às Debêntures da Segunda Série inicialmente ofertadas.
Adicionalmente, na eventualidade de ser verificada uma demanda menor para as Debêntures da Segunda Série após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, a liquidez no mercado secundário das Debêntures da Segunda Série que venham a ser efetivamente colocadas
no mercado pode ser afetada adversamente, o que pode fazer com que os Debenturistas da Segunda Série encontrem dificuldades para realizar
a venda desses títulos no mercado secundário, incluindo no momento e ao preço que desejarem, ou não consigam realizá-la.
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Seção 6
Contatos da Oferta
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Coordenador Líder

Coordenador

Coordenador

Coordenador Contratado

Rodrigo Formoso
Telefone: (11) 3371-8188
E-mail: rodrigo.formoso@hsbc.com.br

Marconi Jose Queiroga Maciel
Telefone: (21) 3808-3445
E-mail: marconi@bb.com.br

Alexandre Gomes Vidal
Telefone: (11) 3555-6200
E-mail: alexandre.vidal@caixa.gov.br

Henrique Loyola
Telefone: (11) 3526-1312
E-mail: henrique.loyola@xpi.com.br

Marco A. Brito
Telefone: (11) 3371-8188
E-mail: rodrigo.formoso@hsbc.com.br

Marcio Carvalho José
Telefone: (21) 38083445
E-mail: mcjose@bb.com.br

Vinícius Tonidandel Borini
Telefone: (11) 3555-9521
E-mail: vinicius.borini@caixa.gov.br

Romeu Pasquantonio
Telefone: (11) 3526-1864
E-mail:
romeu.pasquantonio@xpi.com.br

Luisa M. Elias
Telefone: (11) 3371-8188
E-mail: luisa.m.elias@hsbc.com.br

Henrique Claudio Hillen dos Reis
Telefone: (21) 3808-6008
E-mail: henrique.reis@bb.com.br

Frederico P. de Queirós M. Barreto
Telefone: (11) 3555-6205
E-mail: frederico.barreto@caixa.gov.br

HSBC Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3064,
4º andar CEP 01451-000, São Paulo,
SP

BB-Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, 105, 36º andar
CEP 20031-923, Rio de Janeiro, RJ

Caixa Econômica Federal
Avenida Paulista, nº 2.300, 12º andar
CEP 01310-000, São Paulo –SP

Thais Teixeira
Telefone: (11) 3526-1342
E-mail: thais.teixeira@xpi.com.br
XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima n° 2.179,
2º andar CEP 01452-000, São Paulo,
SP.
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