FATO RELEV
VANTE
A ECOR
RODOVIAS INFRAESTR
I
UTURA E LO
OGÍSTICA S.A.
S vem comunicar, em
m cumprim
mento ao
disposto na Instrução CVM nº
n 358, de 3 de janeiro de 2002, que sua co
ontrolada Elog
E
S.A.
celebro
ou, em 07 de
d maio de 2010, em caráter
c
de confidenciaalidade, con
nforme disp
posto na
mesma instrução, Contrato de Comp
promisso de
d Compraa e Venda de Particcipações
Societárias de conttrole da Arm
mazéns Gerais Columb
bia S.A e daa EADI Sul TTerminal de
e Cargas
Ltda., sujeito a sub
bmissão da operação aos
a órgãos competenttes e condiçções preced
dentes e
outras avenças.
a
O valorr total basee da aquisição é de R$
R 270 milhões, tendo sido dep
positado no
o ato da
assinatu
ura do Con
ntrato o vallor de R$ 50
5 milhões e o restantte a ser liq
quidado quaando da
finalizaçção das con
ndições precedentes, dentre
d
eles, especialmeente a apro
ovação por parte
p
da
Secretaaria da Receeita Federaal do Brasil. O valor total base da
d transaçãão está suje
eito aos
ajustes contratuaiss usuais.
A EcoRo
odovias manterá o meercado inforrmado sobrre novos aco
ontecimenttos relacion
nados ao
assunto
o deste Fato
o Relevante.

A COLU
UMBIA
Fundad
da em 1942,, a Columbiia é um doss principais e mais trad
dicionais op
peradores lo
ogísticos
de capital nacional em atuaçãão no país. Destaca‐se
e por ofereccer ao merccado o conceito de
Centross Logísticoss Integrados, localizados nos prin
ncipais pólo
os industriaais e logístiicos nas
regiões sul e sudesste do país.
Em 200
09, o faturamento brutto consolidaado das unidades adquiridas (Arm
mazéns Columbia e
EADI Su
ul), totalizou
u R$ 204 miilhões.

AS SINEERGIAS
Os sisteemas logísticos da EcoR
Rodovias, co
onstituídos pelos Ecop
pátios e por concession
nárias de
rodoviaas que fazem a ligação
o dos grandes centross comerciais e industrriais aos po
ortos de
Santos, Paranaguáá, Rio Grand
de, São Sebastião e dass fronteirass com o Meercosul – Argentina,
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Paraguaai e Uruguai, passam a contar ago
ora com oss ativos da Columbia
C
e EADI Sul qu
ue estão
localizados em suaa maioria àss margens de
d nossas ro
odovias.
As operrações logíssticas da Columbia e EA
ADI Sul são atualmentee realizadass em 11 locaalidades
em uma área total de aproximadamentee 1,1 milhão de m2, no
os quais esttão incluído
os 210,6
2
mil m de armazéns, com mo
ovimentaçãão de cargas em Centrros de Distrribuição e Recintos
R
Alfandeegados.
Nestas unidades ass seguintes atividades são desenvvolvidas:
Armazenaggem alfandeegada, tanto no fluxo
o de impo
ortação com
mo de expo
ortação,
mediante a operacionaalização de diversos re
egimes aduaaneiros;
Centros de distribuição, desenvolvendo, além da armazzenagem, ggestão de esstoques,
e
m, etiquetaggem, logístiica reversa,, dentre
montagenss de kits, seerviços de embalagem
outros;
Transporte Rodoviário
o de contêin
neres e cargga geral, em
m regime com
mum e aduaneiro.
Com essta aquisiçãão, a EcoRo
odovias atraavés da Elogg consolidaará, em opeerações inte
egradas,
importaantes aspecctos compleementares e sinérgicoss dos seus atuais
a
ativoss Ecopátio Cubatão
C
e Ecopáátio Bracorr Imigrantess a uma só
ólida base de
d clientes e experiên
ncia operaciional de
mais dee 68 anos daa Columbia..

São Paulo, 28 de maio de 2010.
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