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A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A. (“MGO Rodovias”)
vêm a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que
recebeu proposta vinculante para alienação de 100% das ações da companhia,
feita pela Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“ECS”), no montante de R$
600 milhões, formalizada por meio de Contrato de Compra e Venda de Ações e
Avenças, firmado em 1º de fevereiro de 2018. A negociação entre a
Companhia e os Vendedores foi assessorada pelo Banco BTG Pactual e Souza,
Cescon, Barrieu & Flesch Advogados.
O referido Contrato terá seu fechamento mediante o atendimento de cláusulas
de condições precedentes, dentre as quais:
1. Anuência da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT;
2. Anuência dos agentes financeiros credores da companhia: Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Caixa
Econômica Federal, BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais,
Banco ABC e a seguradora garantidora do contrato J. Malucelli;
3. Anuência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Conduzida por acionistas empreendedores, administradores com expertise no
setor e equipes de colaboradores comprometidos, a MGO Rodovias vem
demonstrando à frente da administração e operação da rodovia BR-050 sua
capacidade na execução da infraestrutura rodoviária e prestação de serviços
aos usuários. A companhia cumpre rigorosamente seus compromissos
contratuais com o poder concedente, com os agentes financeiros e,
sobretudo, com os usuários da rodovia, proporcionando as melhores condições
de conforto e segurança para seus deslocamentos.
Pautados nessa experiência de sucesso, os acionistas controladores da MGO
Rodovias, unidos e coesos, viram nessa oportunidade de negócio o caminho
natural para, fortalecidos, participar e investir em novos projetos de
infraestrutura fundamentais para a economia do país.
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