FATO RELEVANTE
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 02.509.491/0001-26
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia”), a ECORODOVIAS
CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. (“ECS”) e CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.,
(“Ecovias” ou “Concessionária”) em atendimento às disposições do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº
6.404/76, conforme alterada, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02
comunicam aos acionistas e ao mercado em geral que, no dia 4 de julho de 2020, a Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - Artesp publicou no Diário Oficial do
Estado de São Paulo - DOESP o reconhecimento da ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro
referente ao CONTRATO 007/CR/1998 (“Contrato de Concessão”), firmado com a Ecovias, devido ao
recálculo dos valores de depreciação dos investimentos da Concessionária. O desequilíbrio corresponde,
em Valor Presente Líquido (“VPL”) em valores de julho de 1997 - considerando a Taxa Interna de Retorno
Contratual estabelecida, de 20,59867% (“TIR Contratual”), ao montante de R$3.906.151,79
(R$1.249.700.284,83 quando atualizado pela TIR Contratual e corrigido pelo IGP-M para a data base
julho/2019, conforme cálculos constantes do Processo ARTESP 009.975/2010 ou R$1.605.221.065,57
atualizado da mesma forma para a data base julho/2020) a ser reequilibrado em favor da Ecovias.
A Ecovias informa, ainda, que se encontra em fase avançada de negociação: (i) de demais passivos
regulatórios no âmbito do seu Contrato de Concessão decorrentes de desequilíbrios econômico-financeiros
devidamente apurados e incontroversos; e (ii) de possível inclusão de novos investimentos de interesse
público junto ao Poder Concedente.
A Companhia informará ao mercado quando a forma de reequilibro em favor da Ecovias for definida.
A Companhia ratifica seu compromisso com as suas obrigações, como companhia aberta listada no Novo
Mercado da B3, sendo que toda e qualquer informação relevante será divulgada em conformidade com a
legislação pertinente e em vigor.
São Paulo, 06 de julho de 2020.

Marcello Guidotti
Diretor Executivo de Relações com Investidores
Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.
Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.
+55 (11) 3787 2683/2612/2674/2681
invest@ecorodovias.com.br
http://ri.ecorodovias.com.br

Ronald Dennis Marangon
Diretor de Relações com Investidores
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.

MATERIAL FACT
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
Publicly-Held Corporation
Brazilian Taxpayers’ Registry (CNPJ/ME) No.
04.149.454/0001-80

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
Publicly-Held Corporation
Brazilian Taxpayers’ Registry (CNPJ/ME) No.
08.873.873/0001-10

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
Publicly-Held Corporation
Brazilian Taxpayers’ Registry (CNPJ/ME) No.02.509.491/0001-26
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Company”), ECORODOVIAS CONCESSÕES
E SERVIÇOS S.A. (“ECS”) and CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A., (“Ecovias” or
“Concession”) in compliance with paragraph 4 of article 157 of Law No. 6,404/76, as amended, and of the
Instruction No. 358/02 of the Brazilian Securities Commission (“CVM”), hereby inform the shareholders and
the market that on July 4, 2020, the São Paulo State Public Transportation Services Regulatory Agency
(ARTESP) published in the state register Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOESP) the recognition of
economic and financial imbalance in AGREEMENT 007/CR/1998 (“Concession Agreement”) signed with
Ecovias due to the recalculation of the depreciation amounts of the Concessionaire's investments. The
imbalance corresponds, in Net Present Value (“NPV”) according to July 1997 amounts - considering the
Internal Rate of Return of the Agreement established at 20.59867% (“Contractual IRR”) - to R$3,906,151.79
(R$1,249,700,284.83 when updated by the Contractual IRR and adjusted by the IGP-M inflation index for the
base date of July 2019, according to calculations in the ARTESP Process 009.975/2010, or
R$1,605,221,065.57 updated by the same way for the base date of July 2020) to be rebalanced in favor of
Ecovias.
Ecovias also informs that it is in an advanced stage of negotiations with the Granting Authority: (i) regarding
other regulatory liabilities in its Concession Agreement resulting from economic and financial imbalances duly
ascertained and uncontroversial; and (ii) possible inclusion of new investments of public interest.
The Company will inform the market when the rebalancing method in favor of Ecovias is defined.
The Company ratifies its commitment to its obligations as a publicly-held corporation listed in the New Market
segment of B3, and all relevant information will be disclosed in accordance with applicable laws.
São Paulo, July 6, 2020.

Marcello Guidotti
Investor Relations Officer
Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.
Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.
+55 (11) 3787 2683/2612/2674/2681
invest@ecorodovias.com.br
https://ri.ecorodovias.com.br/en/

Ronald Dennis Marangon
Investor Relations Officer
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.

