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FATO RELEVANTE
A CCR S.A. (“Companhia”) (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA) comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados
pela Companhia em 20/04/2021, 31/05/2021 e 21/06/2021, sua controlada, a Concessionária das
Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo S.A. (“ViaMobilidade Linhas 8 e
9”) e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM,
firmaram o Contrato de Concessão n.º 02/2021, cujo objeto consiste na concessão onerosa da
prestação do serviço público de transporte de passageiros, sobre trilhos, das Linhas 8 – Diamante
e 9 - Esmeralda da rede de trens metropolitanos da Região Metropolitana de São Paulo,
compreendendo operação, manutenção, conservação, melhorias e expansão (“Concessão”), no
qual a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM , figura como interveniente-anuente
(“Contrato de Concessão”).
A Concessão terá um prazo de 30 (trinta) anos, que se iniciará a partir da data da emissão de
ordem de início da operação comercial das Linhas 8 – Diamante e 9 - Esmeralda.
A assinatura do Contrato de Concessão representa a concretização de mais uma importante etapa
do planejamento estratégico do Grupo CCR, que visa o seu crescimento qualificado, disciplina de
capital, agregar valor aos acionistas e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e
ambiental das regiões onde atua.
As mesmas informações estão disponibilizadas no site da Companhia, www.ccr.com.br/ri.
São Paulo, 30 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) informs its
shareholders and the market in general that, in continuation with the Material Facts disclosed by
the Company on 04/20/2021, 05/31/2021 and 06/21/2021, its subsidiary, Concessionária das
Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo S.A. (“ViaMobilidade Lines 8 and
9”) and the State of São Paulo, through the Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM, have
signed the Concession Agreement No. 02/2021, which purpose is the onerous concession of public
service rendering of passenger transportation, on railroads, of lines 8 - Diamond and 9 - Emerald
of the São Paulo Metropolitan Region metropolitan trains network, comprising operation,
maintenance, conservation, improvements, and expansion (“Concession”), in which Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM is the consenting-party (“Concession Agreement”).
The Concession will have a term of thirty (30) years, beginning on the date the commercial
operation initiation order of Lines 8 - Diamond and 9 - Emerald are issued.
The signing of this Concession Agreement represents the completion of yet another important
stage in CCR Group's strategic planning, which aims at its qualified growth, capital discipline,
adding value to shareholders and contributing to the socioeconomic and environmental
development of the regions where operate.
The same information is available on the Company's website www.ccr.com.br/ri.
São Paulo, June 30, 2021.
CCR S.A.
WALDO PEREZ
Investor Relations Officer

