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COMUNICADO AOS DEBENTURISTAS
DA 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES NÃO-CONVERSÍVEIS EM AÇÕES

A Rodovias das Colinas S.A. (“Companhia”), considerando as deliberações da Agência Reguladora
de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”) publicadas no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção I, de 27/06/2013 às paginas 57-58, e o anúncio
proferido em 24.06.2013 pelo Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sobre o reajuste das
tarifas de pedágio no Estado, entende que:
- a Artesp autorizou o reajuste das tarifas a partir de 01 de julho de 2013, conforme previsto em
contrato;
- segundo o Governador Geraldo Alckmin, esse reajuste não deverá ser repassado ao usuário,
sendo o ônus da medida assumido pelo Estado, em claro sinal de respeito aos contratos;
- as formas propostas para compensar os impactos da medida contemplam a redução em 50% dos
pagamentos mensais ao Estado feitos pelas Concessionárias do chamado “Ônus Variável”, a
implementação da cobrança dos eixos suspensos, a utilização de eventuais créditos que o Poder
Concedente detenha contra as Concessionárias, a utilização do “Ônus fixo” devido ao Estado, se
houver necessidade;
A Companhia entende, ainda, que, com a medida, o Governo do Estado traz um importante
benefício ao usuário das rodovias paulistas ao mesmo tempo em que demonstra respeito aos
contratos em vigor.
A Companhia considera o Programa Estadual de Concessão de Rodovias fundamental para o
desenvolvimento do país e, reafirmando sua parceria com o governo, mantém seu compromisso
em investir na constante melhoria dos trechos administrados.

A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a
disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do
telefone (11) 3508-9617 e do e-mail ri@colinasnet.com.br.
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