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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. 
(“Via4” ou “Companhia”) comunica ao mercado em geral que o os acionistas da Companhia, 
em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2016, e o Conselho de 
Administração da Companhia, em reunião realizada em 28 de setembro de 2016, aprovou a 
2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
subordinada, com garantia adicional fidejussória, em quatro séries, com valor nominal 
unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) na data da emissão, totalizando um montante de 
R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais) na data de emissão (“Debêntures”), com prazo 
de 228 (duzentos e vinte e oito) dias e vencimento em 16 de maio de 2017. 

 

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.  

 

Os recursos líquidos captados por meio da emissão das Debêntures serão destinados à 
realização, pela Companhia, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no 
Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos 
Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, 
abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o 
Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as 
suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique 
Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a 
estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus.  

 

São Paulo, 28 de setembro de 2016. 

 

 

Harald Peter Zwetkoff 

Diretor Presidente  


