Fato Relevante
A Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. (“Ecovias dos Imigrantes”), sua controladora direta
EcoRodovias Concessões e Serviços S.A. (“EcoRodovias Concessões”) e sua controladora indireta
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“EcoRodovias” e, em conjunto com a EcoRodovias
Concessões e a Ecovias dos Imigrantes, as “Companhias”) em atendimento às disposições da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada, informam que, nesta data, a Ecovias dos Imigrantes divulgou, na forma da legislação aplicável,
suas demonstrações financeiras anuais auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2012 (“DFs de 2012”), em razão de um possível protocolo de pedido de registro de
uma oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a
serem enquadradas no artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, no
valor, inicialmente, de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais), nos termos da
Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Debêntures” e “Oferta”,
respectivamente), o qual poderá ser realizado no dia 11 de março de 2013. Referida Oferta já foi
objeto de fato relevante da Ecovias dos Imigrantes disponibilizado em 22 de fevereiro de 2013.
A Ecovias dos Imigrantes antecipou a divulgação das DFs de 2012 nos jornais “Diário do Grande ABC”
e “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, pois um dos documentos que acompanharão o pedido de
registro da Oferta são as DFs de 2012. Adicionalmente, as DFs de 2012 também serão divulgadas
pela Ecovias dos Imigrantes no Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais – IPE, na
página da CVM (www.cvm.gov.br) e pelas Companhias na página de Relações com Investidores
(www.ecorodovias.com.br/ri).
Por fim, as Companhias informam que as demonstrações financeiras anuais, consolidadas e auditadas
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 da EcoRodovias Concessões
e EcoRodovias serão divulgadas em 14 de março de 2013, conforme disposto no Calendário de
Eventos Corporativos 2013 da EcoRodovias.
O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não
deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures.
São Bernardo do Campo, 08 de março de 2013.
José Carlos Cassaniga
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