FATO RELEVANTE
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. vem comunicar, em cumprimento ao
disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, que, nesta data, foi concluída a
aquisição de 100% do controle acionário da EADI SUL Terminal de Cargas Ltda. e Armazéns
Gerais Columbia S.A. pela sua controlada Elog S.A.
Após a finalização da diligência financeira, o valor total base da aquisição de R$ 270,0
milhões passou para R$ 264,1 milhões, tendo já sido pagos R$ 50,0 milhões no ato da
assinatura do Contrato de Compromisso de Compra e Venda, em maio de 2010. Do saldo de
R$ 214,1 milhões, R$ 19,2 milhões ficarão retidos para fazer frente às contingências de
responsabilidade dos vendedores, e o valor restante de R$ 194,9 milhões liquidados nesta
data.
Com a conclusão desta aquisição, a Elog consolidará os resultados econômicos e financeiros
das empresas adquiridas no período de maio a dezembro de 2010 em seu balanço de 31 de
dezembro de 2010.
As operações logísticas da Columbia e EADI Sul são atualmente realizadas em 11 localidades
em uma área total de aproximadamente 1,1 milhão de m2, nos quais estão incluídos 210,6
mil m2 de armazéns, com movimentação de cargas em Centros de Distribuição e Recintos
Alfandegados.
Nestas unidades, as seguintes atividades são desenvolvidas:
Armazenagem alfandegada, tanto no fluxo de importação como de exportação,
mediante a operacionalização de diversos regimes aduaneiros;
Centros de distribuição, desenvolvendo além da armazenagem, gestão de estoques,
montagens de kits, serviços de embalagem, etiquetagem, logística reversa, dentre
outros;
Transporte Rodoviário de contêineres e carga geral, em regime comum e aduaneiro.
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Com esta aquisição, a EcoRodovias através da Elog consolida, em operações integradas,
importantes aspectos complementares e sinérgicos dos seus atuais ativos Ecopátio Cubatão,
Ecopátio Bracor Imigrantes e Ecopátio Viracopos a uma sólida base de clientes e experiência
operacional de mais de 68 anos da Columbia.

São Paulo, 28 de dezembro de 2010.
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