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FATO RELEVANTE
RodoNorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), em observância aos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada e atualmente em vigor, comunica aos acionistas e mercado em geral que, na
manhã de hoje, por meio da imprensa, teve conhecimento que a Governadora do Estado do Paraná
pretende decretar a intervenção do referido Estado (“Poder Concedente”) na Companhia, que
administra o Lote 5 do Programa de Concessão de Rodovias no Estado do Paraná por meio do
Contrato de Concessão nº 075/97, celebrado em 14/11/1997, com o Estado do Paraná, por meio do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR.
A CCR e a RodoNorte desconhecem os termos do referido decreto, ainda não publicado na Imprensa
Oficial do Estado do Paraná. Destaca-se que a intervenção é uma medida prevista na Lei nº 8.987/95
e no referido Contrato de Concessão cuja decretação deve ser consubstanciada nos termos da lei e
do Contrato em vigor.
A CCR e a RodoNorte informam ainda que adotarão as medidas necessárias à defesa de seus
interesses e direitos contratualmente assegurados.
As mesmas informações estão disponibilizadas no site da Companhia, www.ccr.com.br/ri.
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MATERIAL FACT

CCR S.A. (" CCR " or " Company ") (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA)
hereby informs its shareholders and the market in general that, today, it has learned from the media
that the Governor of Paraná State intends to order an intervention of Paraná State ("Granting
Authority") in RodoNorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A. ("RodoNorte"), a jointly
controlled subsidiary of the Company that manages Lot 5 of the Paraná Highway Concession
Program under Concession Agreement 075/97, entered into with the State of Paraná, through the
Department of Roads of Paraná State - DER / PR, on November 14, 1997.
CCR and RodoNorte are not aware of the terms of said decree, which has not yet been published by
the Official Press of the State of Paraná. It should be noted that the intervention is a measure
provided for in Law 8,987 / 95 and the aforementioned Concession Agreement, which should be
ordered under the terms of the law and the Agreement in force.
CCR and RodoNorte also announce that they will take the necessary measures to defend their
contractually guaranteed interests and rights.
This information is available on the Company’s website: www.ccr.com.br/ir.
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