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FATO RELEVANTE
Para fins do disposto na Instrução CVM nº 358, a CCR S.A. (“CCR”) (B3:CCRO3; Bloomberg:
CCRO3BZ; Reuters:CCRO3.SA) comunica aos acionistas e ao mercado em geral que, na data de
hoje, tomou conhecimento por meio da imprensa, que o Ministério Público Federal, no âmbito da
Força-Tarefa, ofereceu denúncia perante a 23ª Vara Federal do Paraná nos Autos nº 500316506.2019.4.04.7000, contra alguns ex-executivos do Grupo CCR.
A Companhia informa que não é parte da referida denúncia e os aditivos e demais atos nela
citados são objeto de ação judicial devidamente divulgada no Formulário de Referência da
Companhia. Adicionalmente, a Companhia reitera que tem contribuído com as autoridades em
relação às investigações em curso no Estado do Paraná.
As mesmas informações estão disponibilizadas no site da Companhia, www.ccr.com.br/ri.

São Paulo, 28 de janeiro de 2019.

Arthur Piotto Filho
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
For the purposes of CVM Instruction 358, CCR S.A. (“CCR”) (B3:CCRO3; Bloomberg: CCRO3BZ;
Reuters:CCRO3.SA) notifies the shareholders and the market in general that, today, it has become
aware, through the press, that the Brazilian Prosecution Office, within the scope of the Task Force,
filed a complaint at the 23rd Federal Court of Paraná in the Proceedings Nr. 500316506.2019.4.04.7000, against some of CCR Group’s former executives.
The Company notifies that CCR is not part of this complaint and the amendments and other acts
mentioned therein are the object of a legal lawsuit duly disclosed in the Reference Form of the
Company. In addition, the Company reiterates that it has been contributing with the authorities
regarding the undergoing investigation in the State of Paraná.
The same information is available on the Company’s website, www.ccr.com.br/ri

São Paulo, January 28, 2019.

Arthur Piotto Filho
Investor Relations Officer

