COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80
NIRE 35.300.181.948
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia”) vem, com base nas disposições da Instrução
CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, a
seguinte transação entre partes relacionadas:
Nome das Partes Relacionadas e
Relações com a Companhia

Objeto do Contrato

Principais Termos e Condições

Razões pelas quais a administração
da Companhia considera que a
transação
observou
condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado

Informações sobre a eventual
participação da contraparte, de
seus sócios ou administradores no
processo de decisão da Companhia
acerca da transação ou de
negociação da transação como
representantes
da
Companhia,
descrevendo essas participações

- CONCESIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A.:
Controlada Indireta
- CONSÓRCIO BR-050: Consórcio formado pelas empresas CRASA
INFRAESTRUTURA
S.A.,
controlada
direta
da
PRIMAV
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A, e ITINERA CONSTRUÇÕES
LTDA., controlada indireta da ASTM S.p.A., ambas controladoras direta
ou indireta (conforme o caso) da PRIMAV INFRAESTRUTURA S.A., que
é, por sua vez, controladora da Companhia, com 63,99% das ações.
Execução dos serviços de duplicação do km 286+800 ao km 309+400 da
rodovia BR-050/GO e da recuperação de pavimento da rodovia BR050/GO do km 95+700 ao km 314+000.
Vigência: de 25/06/2019 até 31/12/2020.
Prazo: O prazo para a execução das obras será até 31/10/2020.
Valor: R$137.809.978,85
A administração considera que a transação observou condições
comutativas, pois (i) foram observadas as regras previstas na Política
com Partes Relacionadas, conforme disponível no site da Companhia; e
(ii) as condições presentes na contratação estão de acordo com a prática
de mercado (e.g. cláusulas gerais comumente adotadas nos contratos
celebrados pela Companhia para o tipo de contrato e natureza das
obrigações).
A Companhia informa que o Contrato foi apresentado e aprovado pelo
Comitê de Auditoria, coordenado por um dos conselheiros independentes
da Companhia.
Posteriormente, o Contrato foi discutido em reunião do Conselho de
Administração da Companhia, e aprovado, por unanimidade de votos,
ressalvadas as abstenções dos conselheiros indicados pelo Grupo CR
Almeida e pelo Grupo Gavio.
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