COMUNICADO AO MERCADO
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia”), em atendimento
ao artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro
de 2002, conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral
que recebeu correspondência encaminhada pela Participare – Administração e Participações
Ltda. e Pio XII – Participações Societárias e Administração de Bens Próprios S.A.
O conteúdo da correspondência recebida encontra-se anexo.
São Paulo, 20 de agosto de 2019
Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.
+55 (11) 3787 2683/2612/2674
invest@ecorodovias.com.br
http://www.ecorodovias.com.br/ri

São Paulo, 19 de agosto de 2019.

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("Ecorodovias")
Rua Gomes de Carvalho, ne 1.510, conjuntos 31/32
CEP: 04547-005, Vila Olímpia, São Paulo - SP
A/C: Sr. Marcello Guidotti (Diretor de Relações com Investidores)

Ref. Comunicação de Alteração na Composição Acionória

Prezado Marcello Guidotti,

Vimos por meio desta, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 358/2002
comunicar V.Sas. que foram assinados os documentos definitivos relacionados a uma reorganização
societária, por meio da qual a Participare - Administração e Participações Ltda., sociedade empresária
limitada, com sede em Curitiba - PR, na Avenida Vicente Machado, n9 1789 - parte, inscrita no CNPJ/ME
sob o ne 80.261.100/0001-00 ("Par_tlgjpgrg")recebeu, via permuta, os 30% que a Pio XII —Participações
Societárias e Administração de Bens Próprios S/A, sociedade por ações, com sede em Curitiba - PR, na Rua
da Glória, ne 251, conjunto 503, inscrita no CNPJ/ME sob o n? 28.982.148/0001-98 ("Ejg_XU")detinha na
Primav Construções e Comércio S.A., sociedade por ações, com sede em Curitiba - PR, na Avenida Vicente
Machado, ne 1789 - parte, inscrita no CNPJ/ME sob o ne 81.110.124/0001-21 ("Primav CC" e
"Reorganizacão Societária", respectivamente). Um dos objetivos da Reorganização Societária é fazer com
que a Participare, que já controlava a Primav CC, detenha a integralidade do capital social da Primav CC,
uma das co-controladorasda Primav InfraestruturaS.A., controladorada Ecorodovias. Os documentos
societários definitivos da Reorganização Societária ainda estão pendentes de registro perante os órgãos
competentes.
Informamos também que a Reorganização Societária não modifica a estrutura administrativa
atual da Ecorodovias e não representa alteração de seu controle acionário, direto ou indireto,
tendo em
vista que: (a) a participação societária transferida por Pio XII à Participare corresponde,
indiretamente, a
aproximadamente 5,93% do capital social da Ecorodovias; (b) a Participare já exercia o controle na
Primav

CC; e (c) após a conclusãoda ReorganizaçãoSocietária, a Participarepassará a deter,
indiretamente,

aproximadamente 19,77% do capital social da Ecorodovias.

Não há qualquer reflexo no Acordo de Acionistas registrado na sede da Ecorodovias,
pois a
Participare, indiretamente via Primav CC, continua co-controlando a Primav Infraestrutura
S.A., em
conjunto com IGLI S.p.A.
Nos termos do Artigo 12, 69 da ICVM358, solicitamos à V. Sas. que tomem
as providências
necessárias para a imediata transmissão das informações contidas na presente notificação
à Comissão de
Valores Mobiliários - CVM e à 83 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemosà disposição para
prestar eventuais
esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

Participare —Administração e Participações
Ltda.
p.p Priscila Antoniazzi Calomeno
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