Fato Relevante
A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“EcoRodovias”) em atendimento às disposições da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada,
informa que juntamente com a SBS Engenharia e Construções Ltda. celebrou, nesta data, um
memorando de entendimentos com a COIMEX Empreendimentos e Participações Ltda., Rio Novo
Locações Ltda., A. Madeira Indústria e Comércio Ltda., URBESA Administração e Participações Ltda.,
TERVAP Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda., Contek Engenharia S.A. e MMF Empreendimentos
e Participações Ltda., as quais estão constituindo, em conjunto, a Centaurus Participações S/A
(“Centaurus”), por meio do qual adquirirão participação de 27,5%, do capital social total da ECO101
Concessionária de Rodovias S.A., controlada da EcoRodovias, que explora a concessão do Sistema
Rodoviário BR 101 ES/BA (“ECO101” e “MOU”, respectivamente).
Esta participação de 27,5% do capital social total da ECO101 será adquirida dos atuais acionistas
da ECO101 de forma proporcional às participações destes em seu capital social, e representará
41.250.028 ações, sendo 20.625.028 ações devidamente integralizadas, uma vez cumpridas as
condições precedentes previstas no MOU, quais sejam, a submissão da operação à Agência Nacional
de Transportes Terrestres e a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Nesta
data a EcoRodovias detém 80% do capital social da ECO101 e após esta aquisição pela Centaurus,
ela deterá 58%. O controle da ECO101 não será alterado e nenhum acordo de acionistas com
a Centaurus será celebrado. O valor da aquisição das ações, quando e se efetivado, será de R$
20.625.028,00, corrigido pelo equivalente a 100% do CDI – Certificado de Depósito Interbancário pro
rata temporis desde 5 de junho de 2012 (data da capitalização inicial) até a data da efetiva aquisição.
A alienação das ações à Centaurus foi aprovada, desde que cumpridas as condições precedentes
estabelecidas acima, pelo Conselho de Administração da EcoRodovias em reunião realizada
nesta data, nos termos do art. 14, incisos (VI)(b) e (XI) de seu Estatuto Social, e busca fortalecer,
estrategicamente, a atuação da ECO101 em sua atividade fim, tendo em vista que a Centaurus é
composta por grupos sólidos, importantes e com atividades de expressão no Estado do Espirito Santo,
contando com expertise e conhecimentos que agregarão sinergias, redução de custos, agilidade e
eficiência operacional e aprimoramento do desenvolvimento das atividades da ECO101.
A Companhia manterá o mercado informado sobre fatos relevantes subsequentes, principalmente
sobre o cumprimento ou não das condições precedentes e a celebração do respectivo contrato de
compra e venda de ações, caso aplicável e nos termos da legislação vigente.
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