FATO RELEVANTE

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia”) e sua controlada
direta ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. (“ECS”) em atendimento às disposições
do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, vêm a público informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que a ECS foi classificada em primeiro lugar na Concorrência Pública
Internacional 006/2017, por meio da Secretária de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas
Gerais (“SETOP”), para exploração por 30 anos do lote de rodovias do Estado de Minas Gerais
composto pelos seguinte trechos: (i) BR-135, com extensão 301,20 km; (ii) MG-231, com extensão
22,65 km; e (iii) LMG-754, com extensão 40,10 km, totalizando 363,95 km conforme edital.
A classificação se deu em razão da maior oferta pela outorga da concessão que será paga em 348
parcelas mensais no valor de R$5,9 milhões com reajuste pelo IPCA, a partir do 1º mês do 2º ano de
vigência do contrato da concessão, correspondente a um total de R$2,06 bilhões.
Após os prazos para interposição de recursos referentes aos documentos apresentados, haverá a
homologação e a adjudicação do resultado do leilão pela SETOP com a consequente convocação
para a assinatura do contrato de concessão.
A aquisição desse ativo é consistente com a estratégia do Grupo Ecorodovias de focar nos ativos de
concessões rodoviárias e alongar o prazo de duração do seu portfólio.
A Ecorodovias ratifica seu compromisso com as suas obrigações, como companhia aberta listada no
Novo Mercado da B3, sendo que toda e qualquer informação relevante será divulgada em
conformidade com a legislação pertinente e em vigor.
São Paulo, 06 de fevereiro de 2018
Marcello Guidotti
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
+55 11 3787-2667
invest@ecorodovias.com.br
http://www.ecorodovias.com.br/ri

MATERIAL FACT

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer (CNPJ/MF): 04.149.454/0001-80

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer (CNPJ/MF): 08.873.873/0001-10

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Company”) and its direct subsidiary
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. (“ECS”), in compliance with paragraph 4,
article 157 of Federal Law 6,404/76, as amended, and Instruction 358/02 issued by the Securities
and Exchange Commission of Brazil (“CVM”), announce to their shareholders and the market that
ECS was ranked first in the International Public Bid 006/2017, by the State Secretary for
Transportation and Public Works of Minas Gerais (“SETOP”) to operate the highway lot for 30 years
in the state of Minas Gerais, consisting of the following stretches: (i) BR-135, stretch of 301.20 km;
(ii) MG-231, stretch of 22.65 km; and (iii) LMG-754, a stretch of 40.10 km, totaling 363.95 km, as per
the bid notice.
The first place was achieved since the bid submitted for the concession fee was the highest. The
concession fee will be paid in 348 monthly installments of R$5.9 million and will be adjusted based on
the IPCA inflation index, starting from the first month of the second year after the concession
agreement comes into effect, amounting to R$2.06 billion.
After the end of deadlines for filing appeals relating to the documents submitted, the auction results
will be ratified and the final decision will be announced by SETOP, followed by the invitation to sign
the concession agreement.
The acquisition of this asset is consistent with the EcoRodovias Group’s strategy of focusing on
highway concession assets and lengthening the duration of its portfolio.
EcoRodovias reaffirms its commitment to its obligations as a publicly held company listed on the Novo
Mercado segment of the B3 stock exchange, and will disclose all and any material information in
accordance with applicable laws.
São Paulo, February 6, 2018
Marcello Guidotti
Chief Financial and Investor Relations Officer
+55 11 3787-2667
invest@ecorodovias.com.br
http://www.ecorodovias.com.br/ir

