AVISO AOS ACIONISTAS

Aviso aos Acionistas
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (BM&FBOVESPA: ECOR3) comunica aos seus acionistas e ao mercado
que, em reunião realizada em 19 de março de 2012, o Conselho de Administração da Companhia deliberou a retificação do
valor unitário por ação de Dividendos Intermediários a serem pagos aos Acionistas da Companhia para R$ 0,092067553. A
retificação do valor unitário acima mencionada não altera o valor total a ser distribuído de R$ 51.429.919,48.
Dessa forma, o pagamento de Dividendos Intermediários referentes ao exercício social de 2011, os quais serão ratificados
em sua Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 25 de abril de 2012, terá as seguintes características:


O valor dos dividendos a serem distribuídos é de R$ 51.429.919,48, correspondentes a R$ 0,092067553 por ação
ordinária integrante do capital social integralizado, exceto pelas ações em tesouraria. Considerando os dividendos
intermediários já distribuídos e pagos durante o ano de 2011, o valor total de dividendos intermediários distribuídos,
referentes ao exercício social de 2011, é de R$ 191.508.557,08, correspondentes a 50% do Lucro Líquido da Companhia.

•

Os dividendos intermediários serão imputados integralmente ao dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído pela
Companhia referente ao exercício de 2011;

•

Terão direito aos dividendos os acionistas detentores de ações em 16 de março de 2012, inclusive, sendo que a partir
de 17 de março de 2012 as ações serão negociadas ex-dividendo; e

•

O pagamento será efetuado a partir de 28 de março de 2012, conforme as seguintes instruções:

1) Para os acionistas com ações custodiadas na Central Depositária BM&FBOVESPA, os valores serão pagos à
mesma, que os repassará aos acionistas titulares por intermédio dos seus respectivos Agentes de Custódia;
2) O pagamento aos demais acionistas será efetuado mediante crédito na conta corrente bancária informada pelo
respectivo acionista à Itaú Corretora de Valores S.A. na qualidade de Instituição Financeira Depositária das Ações;
3) Os acionistas que não informarem os dados bancários ou não mantiverem conta corrente em Instituição
Financeira deverão se apresentar na Agência do Banco Itaú de sua preferência, munidos de documento de
identificação e do “Aviso Para Recebimento de Proventos de Ações Escriturais”, a ser enviado via Correio àqueles
com endereço atualizado no cadastro da Itaú Corretora de Valores S.A.
São Paulo, 19 de março de 2012.
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