
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO AO MERCADO 
 

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. 
Companhia aberta 

CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80 
 
 
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou “Ecorodovias”), em 
atendimento ao artigo 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, 
em 23 de novembro de 2020, correspondência encaminhada pelo Itaú Unibanco S/A (“Itaú Unibanco”).  
 
O conteúdo da correspondência recebida encontra-se anexo. 
 
 
 
 

São Paulo, 23 de novembro de 2020 
 

 
Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. 

55 (11) 3787 2683/2612/2674 
invest@ecorodovias.com.br 
https://ri.ecorodovias.com.br/ 
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NOTICE TO THE MARKET 
 

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. 
Publicly Held Company 

Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF): 04.149.454/0001-80 
 
 
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Company” or “Ecorodovias”), in compliance with 
Article 12 of Instruction 358 issued by the Securities and Exchange Commission of Brazil (“CVM”) on January 
3, 2002, as amended, hereby announces to its shareholders and the general market that it received, on    
November 23rd, 2020, correspondence from Itaú Unibanco S/A (“Itaú Unibanco”). 
 
The content of the notice is attached (in Portuguese only). 
 
 
 
 

São Paulo, November 23rd, 2020 
 

 
Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. 

55 (11) 3787 2683/2612/2674 
invest@ecorodovias.com.br 

https://ri.ecorodovias.com.br/en/ 
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São Paulo, 23 de novembro de 2020.

À

EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.

Rua Gomes de Carvalho, 1510 - 3º andar

São Paulo - SP

04547-005

Att, Marcello Guidotti

Diretor Executivo de Finanças, de Relações com Investidores e de Gestão de Pessoas

Ref.: Declaração de Participação Acionária Relevante

Prezado(a) Senhor(a),

O Itaú Unibanco S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04, vem comunicar a essa Companhia que, em 20/11/2020, a soma 

das ações e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, 

conforme aplicável, detidos pelo conjunto de fundos de investimento por ele geridos atingiu 2.942% das ações 

ordinárias emitidas por essa Companhia, totalizando 16440087 ações, configurando redução na participação

acionária relevante, nos termos do art. 12 da Instrução CVM 358/2002.

Declara, ainda, que tal participação não tem o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura 

administrativa da sociedade.

A fim de evitar dúvidas, reforçamos que, conforme acima mencionado, esta comunicação refere-se a

posições detidas por fundos de investimentos geridos pelo Itaú Unibanco, no contexto de sua atividade de

administração de recursos de terceiros (asset management ).   

Atenciosamente,

Itaú Unibanco S/A

#Corporativo | Interno
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