COMUNICADO AO MERCADO
A CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. (“ Ecovias dos Imigrantes”), em atendimento à
solicitação de esclarecimentos da B3, encaminhada por meio do Ofício 632/2018-SAE, acerca de notícia
veiculada nesta data pelo jornal Valor Econômico sob o título “Acesso ao porto de Santos”, que consta, entre
outras informações, que: (1.) o governador Geraldo Alckmin autorizou ontem a inclusão das intervenções viárias
de ampliação do acesso ao porto de Santos no contrato de concessão da Ecovias; (2.) o investimento é de R$
260,7 milhões, valor proveniente da receita do pedágio, e a previsão é que as obras sejam concluídas em 36
meses; e (3.) a compensação ao investimento novo será estender o tempo da concessão, que hoje vai até
2025, mas o prazo adicional não foi anunciado, esclarecemos ao mercado em geral que:
No dia 04 de abril de 2018, o Governador Geraldo Alckmin anunciou a inclusão no contrato de concessão da
Ecovias dos Imigrantes da obra denominada "Nova Entrada de Santos", que eliminará os conflitos viários hoje
existentes, separando o fluxo de entrada e saída ao Porto de Santos, composto predominantemente por
veículos pesados, do tráfego que entra e sai da cidade de Santos, no qual prevalecem os veículos leves.
O investimento previsto será de cerca de R$260 milhões. A inclusão das obras no contrato e o seu
reequilíbrio econômico-financeiro serão realizados através da metodologia de Fluxo de Caixa Marginal. O
reequilíbrio se dará com a extensão do prazo do contrato.
A inclusão das obras no contrato e o seu reequilíbrio econômico-financeiro ainda estão sendo formalizados
junto à Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP) e Poder Concedente. O
início das obras ocorrerá após a conclusão da formalização.
A Companhia ratifica seu compromisso com as suas obrigações como companhia aberta, sendo que toda e
qualquer informação relevante relacionada ao assunto acima será divulgada ao mercado em conformidade
com a legislação pertinente e em vigor.
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