ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS DA 2ª EMISSÃO DA

PRIMAV ECORODOVIAS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ n.º 04.149.454/0001-80
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 11º andar
São Paulo – SP
Código ISIN: BRECORNPM010
”Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.”
A Primav Ecorodovias S.A. (“Emissora”), em conjunto com o Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), e o Unibanco - União de
Bancos Brasileiros S.A. (“Unibanco, e em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), comunicam o encerramento da
distribuição pública de 180 (cento e oitenta) notas promissórias comerciais, todas nominativas, emitidas fisicamente e mantidas
depositadas junto ao Banco Itaú S.A. na qualidade de banco mandatário, em série única, com valor nominal unitário de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) (“Valor Nominal Unitário”) na data de sua efetiva subscrição e integralização (“Data de
Emissão”) e vencimento de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), da segunda
emissão da Emissora (“Emissão” e “Notas Promissórias”, respectivamente), perfazendo o montante total de:

R$ 360.000.000,00

A Emissão foi aprovada pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 5 de dezembro de 2008,
devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 8 de dezembro de 2008, sob o nº.
401.065/08-0, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico” em 9 de dezembro de 2008.
As Notas Promissórias estão admitidas à negociação no mercado de balcão, por meio do NOTA - Módulo de Notas Comerciais
(“Módulo NOTA”), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”).
Os dados finais de distribuição da Emissão estão indicados no quadro abaixo:
Destino de Colocação das
Notas Promissórias Comerciais

Adquirentes

Notas Promissórias
Comerciais Adquiridas

Pessoas Físicas

-

-

Clubes de Investimentos

-

-

Fundos de Investimento

-

-

Entidades de Previdência Privada

-

-

Companhias Seguradoras

-

-

Investidores Estrangeiros

-

-

Instituições intermediárias participantes da distribuição

2

180

Demais instituições financeiras

-

-

Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora ou ao Coordenador
Líder

-

-

Demais Pessoas Jurídicas

-

-

Sócios, Administradores, prepostos e demais pessoas ligadas à
Emissora ou ao Coordenador Líder

-

-

Instituições financeiras ligadas à Emissora ou ao Coordenador Líder

-

-

Total
2
180
Registro Automático concedido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM“), nos termos da Instrução da CVM nº
429, de 22 de março de 2006, sob nº CVM/SRE/RNP/2008/041, em 17 de dezembro de 2008.
EMISSORA

BANCO MANDATÁRIO

Primav Ecorodovias S.A.
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 11º andar
São Paulo – SP

Banco Itaú S.A.
CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 Torre Itaúsa
São Paulo – SP

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Auto-Regulação da ANBID para
as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública
(programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, não cabendo à ANBID qualquer pelas referidas
informações, pela qualidade de emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários
objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise
prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informações prestadas ou
julgamento sobre a qualidade da companhia emisssora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

Coordenador Líder

www.ecorodovias.com.br

