FATO RELEVANTE

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia”) e sua controlada
direta ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. (“ECS”) em atendimento às
disposições do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, vêm a público informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que a ECS foi classificada em primeiro lugar na Concorrência
Pública Internacional 006/2017, por meio da Secretária de Estado de Transportes e Obras Públicas
de Minas Gerais (“SETOP”), para exploração por 30 anos do lote de rodovias do Estado de Minas
Gerais composto pelos seguinte trechos: (i) BR-135, com extensão 301,20 km; (ii) MG-231, com
extensão 22,65 km; e (iii) LMG-754, com extensão 40,10 km, totalizando 363,95 km conforme
edital.
A classificação se deu em razão da maior oferta pela outorga da concessão que será paga em 348
parcelas mensais no valor de R$5,9 milhões com reajuste pelo IPCA, a partir do 1º mês do 2º ano
de vigência do contrato da concessão, correspondente a um total de R$2,06 bilhões.
Após os prazos para interposição de recursos referentes aos documentos apresentados, haverá a
homologação e a adjudicação do resultado do leilão pela SETOP com a consequente convocação
para a assinatura do contrato de concessão.
A aquisição desse ativo é consistente com a estratégia do Grupo Ecorodovias de focar nos ativos
de concessões rodoviárias e alongar o prazo de duração do seu portfólio.
A Ecorodovias ratifica seu compromisso com as suas obrigações, como companhia aberta listada
no Novo Mercado da B3, sendo que toda e qualquer informação relevante será divulgada em
conformidade com a legislação pertinente e em vigor.
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