COMUNICADO AO MERCADO
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80
NIRE 35.300.181.948
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou “Ecorodovias”), em atendimento ao art igo
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, nesta data, correspondência enc aminhada
pela Primav Infraestrutura S/A.
O conteúdo da correspondência recebida encontra-se anexo.

São Paulo, 29 de junho de 2021

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.
55 (11) 3787 2683/2612/2674
invest@ecorodovias.com.br
http://www.ecorodovias.com.br/ri

São Paulo, 28 de junho de 2021
À
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“EcoRodovias”)
Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32
CEP: 04547-005, Vila Olímpia, São Paulo - SP
A/C: Sr. Marcello Guidotti (Diretor Executivo de Finanças, de Relações com Investidores e de Gestão de
Pessoas)

Ref. Comunicação de Alteração na Composição Acionária – Art. 12 da ICVM 358

Prezado Sr. Marcello Guidotti,
Vimos por meio desta, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada (“ICVM 358”), comunicar V. Sas. que a Primav Infraestrutura S/A, sociedade por ações,
com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua General Mario Tourinho, nº 1733 - 9º andar,
edifício MAI Work - bairro Campina do Siqueira, inscrita no CNPJ sob o nº 21.314.575/0001-59 (“Primav”)
alienou, no âmbito da Oferta Secundária da Oferta Restrita, conforme definidas no Fato Relevante
divulgado pela EcoRodovias em 22 de junho de 2021, 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da EcoRodovias, cuja liquidação ocorreu em 25 de junho de
2021 (“Alienação de Ações”). Em razão da Alienação de Ações, a Primav passou a ser detentora de
105.000.000 (cento e cinco milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da
EcoRodovias, representativas de 15,08% (quinze inteiros e oito centésimos por cento) do capital social
total e votante da EcoRodovias após a realização do aumento do capital social da EcoRodovias deliberado
no âmbito da Oferta Restrita.
Informamos também que a Alienação de Ações não modifica a estrutura administrativa atual da
EcoRodovias e não representa alteração de seu controle acionário direto ou indireto.
Nos termos do Artigo 12, §6º da ICVM 358, solicitamos gentilmente à V. Sas. que tomem as
providências necessárias para a transmissão das informações contidas na presente notificação à Comissão
de Valores Mobiliários - CVM e à B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para prestar eventuais
esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

____________________________________
Primav Infraestrutura S/A
César Beltrão de Almeida
Diretor Presidente

