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FATO RELEVANTE

A CCR S.A. (“Companhia” ou “CCR”) (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters:
CCRO3.SA), em continuidade ao fato relevante divulgado em 07de maio de 2021, informa
que a Presidente do seu Conselho de Administração recebeu cópia de carta enviada pela
acionista Andrade Gutierrez Participações S.A. (“AG Participações”) aos demais
signatários do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia (“Carta”), por meio
da qual a AG Participações comunica que continua em tratativas com a IG4 Capital
Investimentos Ltda. (“IG4”), com vistas a alienar a totalidade das ações de emissão da
CCR vinculadas ao Acordo de Acionistas de que é titular, representativas de 14,86% do
capital social da Companhia, tendo em vista que não formalizaram referida transação no
prazo de 60 (sessenta) dias contados de 07 de maio de 2021, diante de oferta vinculante
recebida de IG4.
O anexo a este Fato Relevante contém cópia integral da Carta.
A Companhia informa que os demais acionistas integrantes do bloco de controle da CCR
signatários do Acordo de Acionistas poderão, durante um prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da presente data, exercer seus respectivos direitos de preferência conforme os
termos previstos em referido acordo.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados
a respeito da Operação.
São Paulo/SP, 08 de julho de 2021.
CCR S.A.
WALDO PEREZ
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

CCR S.A. (“Company” or “CCR”) (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters:
CCRO3.SA), further to the material fact disclosed on May 7, 2021, announces that the
Chair of its Board of Directors received a copy of a letter sent by the shareholder Andrade
Gutierrez Participações S.A. (“AG Participações”) to the other signatories of the
Shareholders’ Agreement filed at the Company’s headquarters (“Letter”), through which AG
Participações announces that it continues negotiating with IG4 Capital Investimentos Ltda.
(“IG4”), to sell all CCR shares linked to the Shareholders’ Agreement and held by it,
representing 14.86% of the Company’s share capital, given that such transaction has not
been formalized within sixty (60) days as from May 7, 2021, because of a binding offer
received from IG4.
The full copy of the Letter is attached herein.
The Company informs that the other shareholders that are part of CCR’s control block and
signatories of the Shareholders’ Agreement may, for thirty (30) days as from today, exercise
their respective preemptive rights according to the terms provided for in said agreement.
The Company will keep its shareholders and the market in general duly informed about the
matter.
São Paulo/SP, July 8, 2021.
CCR S.A.
WALDO PEREZ
Investor Relations Officer

