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FATO RELEVANTE 
 
A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A., sociedade por ações de capital 
aberto, com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/31, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo (“EcoRodovias”) e a Primav Construções e Comércio 
S/A, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rua Teófilo Otoni, 63, 3º 
andar – parte, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Primav” e, em 
conjunto a EcoRodovias, as “Companhias”), em atendimento às disposições das 
Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 
2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”) e nº 476, de 16 de janeiro de 2009, 
conforme alterada (“Instrução CVM 476”), conforme o caso, vêm a público informar ao 
mercado em geral que a Primav comunicou à EcoRodovias que a Primav e o seu 
controlador, CR Almeida S.A. – Engenharia e Construções, contrataram assessores 
financeiros e jurídicos com o intuito de analisar oportunidades e alternativas 
estratégicas visando reforçar a estrutura de capital da Primav. 
 
A Primav esclarece ainda que, até a presente data, não há qualquer definição sobre 
qual estrutura será adotada (e se será adotada), bem como não há qualquer documento 
vinculante ou compromisso com terceiros estabelecendo termos dessa possível 
iniciativa, nem tampouco garantia de que será realizada qualquer operação nesse 
sentido. 
 
Em atendimento às mais elevadas práticas de governança corporativa, ao que 
estabelece a Instrução CVM 358 e à legislação societária aplicável, as Companhias 
ressaltam que manterão o mercado informado quanto aos desdobramentos relevantes 
de tais iniciativas estratégicas, à medida que tais desdobramentos relevantes 
acontecerem, conforme aplicável. 
 
 

São Paulo, 02 de outubro de 2015 
 
 

 
Marcello Guidotti Cesar Beltrão de Almeida 

Diretor Executivo de Finanças e de 
Relações com Investidores 

Diretor Presidente 

EcoRodovias Primav 
invest@ecorodovias.com.br  

http://www.ecorodovias.com.br/ri  
 

  

mailto:invest@ecorodovias.com.br
http://www.ecorodovias.com.br/ri

