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CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. 

Sociedade Anônima de Capital Fechado 

CNPJ nº 07.682.638/0001-07 

NIRE 35.300.326.032 

 

FATO RELEVANTE 

 

Para fins do disposto na Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada 

(“Instrução CVM 358”) e na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 

alterada (“Instrução CVM 476”), a Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. 

(“ViaQuatro” ou “Companhia”) comunica ao mercado em geral que os acionistas da 

Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária e o Conselho de Administração da 

Companhia, ambos em reuniões realizadas em 19 de março de 2018, aprovaram a 5ª 

(quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária, a ser convolada em garantia real, em duas séries, com valor nominal unitário 

de R$ 1.000,00 (mil reais) na data da emissão, totalizando um montante de R$ 

1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais) na data de emissão 

(“Debêntures”), com prazo de 10 (dez) anos e vencimento em 15 de março de 2028. 

 

A emissão das Debêntures será objeto de distribuição pública com esforços restritos de 

distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob regime de garantia firme de colocação 

para a totalidade das Debêntures. Adicionalmente, as Debêntures serão garantidas, 

observadas as condições suspensivas previstas nos instrumentos de garantia, por alienação 

fiduciária de ações de emissão da Companhia e cessão fiduciária dos direitos creditórios 

emergentes da exploração dos serviços de transporte de passageiros da Linha 4 – Amarela 

do Metrô de São Paulo, nos termos do Contrato Nº 4232521201. 

 

Os recursos líquidos captados por meio da emissão das Debêntures serão destinados ao 

pagamento antecipado total do financiamento datado de 07 de outubro de 2008, celebrado 

entre a Emissora e o Banco Interamericano de Desenvolvimento e ao resgate antecipado 

total das debêntures da 1ª (primeira) emissão, da 2ª (segunda) emissão, da 3ª (terceira) e 

da 4ª (quarta) emissão da Companhia, e eventuais recursos excedentes para reforço de 

caixa da Companhia.  

 

São Paulo, 19 de março de 2018. 

 

 

Harald Peter Zwetkoff 

Diretor Presidente  


