Fato Relevante
A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“EcoRodovias”) vem comunicar, em cumprimento
ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro
de 2002, conforme alterada, que, nesta data, sua controlada Ecoporto Holding S.A. (“Ecoporto”),
celebrou Acordo de Subscrição de Ações e Outras Avenças com a CFF Participações Ltda., Carlos
César Floriano e Alípio José Gusmão dos Santos (as duas pessoas físicas em conjunto referidos
como “Acionistas Originais”), tendo por objeto a subscrição e integralização, pela Ecoporto, de ações
da Aba Porto Participações S.A. (“Aba Porto”) representativas de 41,29% (quarenta e um inteiros
e vinte e nove centésimos por cento) de seu capital social votante e total (“Investimento”). A Aba
Porto, nesta data, detém ações/quotas representativas da totalidade do capital social das empresas
Tecondi Terminal para Contêineres da Margem Direita S.A. (“Tecondi”), Termares – Terminais
Marítimos Especializados Ltda. (“Termares”) e Termlog Transporte e Logística Ltda. (“Termlog”,
e, em conjunto com Tecondi e Termares, o “Complexo Tecondi”).
Ainda, nesta data, foi celebrado Contrato de Opção de Compra de Quotas, pelo qual a Ecoporto
poderá, no prazo de até 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, adquirir a totalidade
da participação societária detida pelos Acionistas Originais no Complexo Tecondi, por meio da CFF
Participações. A realização do Investimento, em conjunto com a celebração do Acordo de Acionistas
e do Contrato de Opção, são doravante referidos como “Operação”.
O valor total do Investimento, referente a esta participação, é de R$ 540.369.046,09 (quinhentos e
quarenta milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quarenta e seis reais e nove centavos) e por ter como
consequência o compartilhamento do controle da Aba Porto entre a Ecoporto e a CFF Participações,
através de um Acordo de Acionistas, a Operação está sujeita a determinadas condições precedentes.
A Companhia esclarece que: (i) por tratar-se de investimento relevante, nos termos do artigo 256,
da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a
Operação estará sujeita à aprovação ou, se for o caso, ratificação em Assembleia Geral Extraordinária
da EcoRodovias; e, (ii) a Operação não ensejará direito de retirada aos seus acionistas, conforme § 2º
do artigo 256, da Lei das Sociedades por Ações.
Assim que finalizados os documentos exigidos pela legislação aplicável, a EcoRodovias convocará a
Assembleia Geral Extraordinária para aprovar ou, se for o caso, para ratificar a Operação, conforme
disposto no artigo 256, §1º da Lei das Sociedades por Ações. A Proposta da Administração, a ser
elaborada nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, estará à disposição dos
acionistas na sede da EcoRodovias, na página de Relações com Investidores da EcoRodovias (www.
ecorodovias.com.br/ri) e na página da CVM (www.cvm.gov.br), a partir da data de publicação do edital
de convocação da AGE.
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Sobre o Complexo Tecondi:
A Tecondi é detentora de arrendamento para exploração de área sob administração da Codesp,
de 170.000m2, em 3 áreas, situada na região de Valongo, na margem direita do Porto de Santos,
com três berços privativos de atracação, onde são utilizados guindastes portuários, com capacidade
de movimentar até 500.000 contêineres por ano. A Termares atua, integrada ao Terminal Tecondi,
na operação de terminais alfandegados na Zona Primária do Porto de Santos, racionalizando os
processos de importação e exportação de contêineres e carga geral aos clientes do terminal por
meio de arrendamento, junto à Codesp, de área de 40.000 m2. A Termlog atua na área de transporte
e logística de contêineres movimentados pelas empresas Tecondi e Termares, através do processo
“Porta a Porta”.
Em 2011, o Complexo Tecondi movimentou 310.551 contêineres, com Receita Líquida de R$ 466
milhões e EBITDA de R$ 158 milhões, atingindo uma Margem EBITDA de 34%.
Com esta aquisição, a EcoRodovias, por meio da Ecoporto, passará a realizar operações portuárias,
além do manuseio e armazenagem de cargas de importação e exportação, com um terminal próprio
no Porto de Santos.

Maiores informações serão detalhadas em teleconferência para analistas e investidores a ser
realizada no dia 21 de maio de 2012 (segunda-feira) às 9h (Horário de Brasília). A teleconferência
poderá ser acessada através dos telefones ou webcast abaixo:
+55 (11) 3127-4971 (Brasil)
+1 (516) 300-1066 (Outro países)
Código: ECORODOVIAS
Webcast: clique aqui

Roberto Nakagome
Diretor de Relações com Investidores
+55 11 3787-2667
invest@ecorodovias.com.br
http://www.ecorodovias.com.br/ri
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