FATO RELEVANTE
A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“Companhia”), em atendimento às
disposições da Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem a público informar aos seus acionistas
e ao mercado em geral que:
Foi comunicada pela BRZ Investimentos Ltda, na qualidade de Gestora da Logística
Brasil – Fundo de Investimento em Participações (“Logística Brasil”), acerca do
exercício do direito de opção de venda da totalidade das ações detidas pela Logística
Brasil na Elog S.A., equivalentes a 20% (vinte por cento) do capital social votante e
total da Elog S.A., nos termos do Acordo de Acionistas (“Opção de Venda”).
O valor da Opção de Venda, na data base 30 de abril de 2015, é de R$ 214 milhões e
será atualizado monetariamente pelo IPCA + 6% ao ano até a sua liquidação, a
ocorrer em até dois meses a partir da data de notificação. Com a conclusão da venda,
a Companhia passará a deter 100% do capital votante e total da Elog S.A.
A consolidação do controle da Elog S.A., que antes era compartilhado com a Logística
Brasil, constitui importante passo na reestruturação dos ativos de logística e na
implantação da estratégia da Companhia de maximizar a extração de valor dos seus
negócios.
A EcoRodovias realizará uma teleconferência no dia 20 de maio de 2015, às 14h
(horário de Brasília). Os dados para conexão dos participantes em Português são:
telefone: (11) 2188 0155, código: EcoRodovias ou pelo webcast disponível no website
português (www.ecorodovias.com.br/ri). Os dados para conexão dos participantes em
Inglês são: telefone: +1 (646) 843 6054, código: EcoRodovias ou pelo webcast
disponível no website inglês (www.ecorodovias.com.br/ir).

São Paulo, 19 de maio de 2015
Marcello Guidotti
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
+55 11 3787-2667
invest@ecorodovias.com.br
http://www.ecorodovias.com.br/ri

