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FATO RELEVANTE
A CCR S.A. (“Companhia”) (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA) informa
que foi celebrado, na presente data, o Termo Aditivo nº 04 ao Contrato de Parceria Público-Privada
na modalidade de Concessão Patrocinada CVL Nº 010008/2013 (“Contrato de Concessão”), entre
sua controlada indireta Concessionária do VLT Carioca S.A. e o Município do Rio de Janeiro, por
intermédio da Subsecretaria de Executiva da Secretaria Municipal da de Fazenda e Planejamento
e, na qualidade de interveniente-anuente, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro – CDURP (“Poder Concedente”).
O Termo Aditivo nº 04 tem por objeto: (i) redefinir as etapas de implantação do VLT (veículos leves
sobre trilhos), com a consequente realização de ajustes nos percentuais de liberação da Garantia
de Execução, assegurada, ainda, a obrigação de realizar o oportuno reequilíbrio econômicofinanceiro do Contrato de Concessão; (ii) formalizar a exclusão do primeiro trecho da Etapa 3B; (iii)
substituir o responsável técnico; (iv) formalizar a possibilidade de contratação de mais de uma
empresa para desempenhar as atividades de entidade de arrecadação e repartição tarifária; (v)
autorizar que outras empresas desempenhem atividades adicionais de arrecadação e repartição
tarifária; e (vi) corrigir a fórmula do cálculo do Fator de Equivalência, tendo em vista erro material
do Anexo 03 do Edital de Licitação.
A assinatura do Termo Aditivo nº 04 representa a concretização de mais uma importante etapa do
planejamento estratégico do Grupo CCR, que visa o seu crescimento qualificado e agregar valor
aos seus acionistas.
São Paulo, 29 de junho de 2021.
CCR S.A.
WALDO PEREZ
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
CCR S.A. (“Company”) (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA) hereby informs
that, on this date, the Addendum No. 04 to the Public-Private Partnership Agreement, in the form
of Sponsored Concession CVL 010008/2013 ("Concession Agreement"), was signed between its
indirect subsidiary Concessionária do VLT Carioca S.A. and the Municipality of Rio de Janeiro,
through the Executive Sub-secretariat of the Municipal Finance and Planning Department and
intervention and consent of the Urban Development Company for the Port Region Rio de Janeiro –
CDURP (“Granting Authority”).
Addendum No. 04 has the purpose to: (i) redefine the implementation stages of the VLT (light train
vehicle) and adjust the percentages of release of the Performance Guarantee, in addition to
ensuring the obligation to carry out timely economic and financial re-balancing of the Concession
Agreement; (ii) formalize the exclusion of the first section of Stage 3B; (iii) replace the responsible
technician; (iv) formalize the possibility of hiring more than one company to carry out the collection
and tariff sharing activities; (v) authorize other companies to carry out additional collection and tariff
sharing activities; and (vi) fix the formula used to calculate the Equivalence Factor, in view of a
material error in Annex 03 of the Bidding Notice.
The signing of the Addendum to the Concession Agreement concludes yet another important stage
of CCR Group’s strategic planning, aimed at the qualified growth of its business and creating value
to its shareholders.
São Paulo, June 29, 2021.
CCR S.A.
WALDO PEREZ
Investor Relations Officer

