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FATO RELEVANTE
A CCR S.A. (“CCR” ou “Companhia”) (B3: CCR03; Bloomberg: CCR03 BZ; Reuters:
CCR03.SA) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada
na presente data, o Conselho de Administração recomendou que seja dado início ao
processo de sucessão do atual Diretor-Presidente da Companhia, a ser conduzido pelo
próprio Sr. Leonardo Couto Vianna em conjunto com o Comitê de Gente e Governança.
Esse movimento se enquadra no processo natural de sucessão dos principais executivos da
Companhia, dando continuidade à renovação das lideranças iniciado em 2014 com suporte
da Fundação Dom Cabral e assessores externos. O processo está baseado na Política de
Indicação da CCR, de modo a assegurar que a escolha do novo Diretor-Presidente reflita os
valores éticos e a cultura de governança corporativa do Grupo CCR, bem como atenda às
qualificações técnicas e experiência profissional exigidas para o cargo.
A Companhia entende que este é mais um importante passo para o fortalecimento e a
perenidade dos seus negócios, permitindo que a transição entre o atual Diretor-Presidente e
seu respectivo sucessor ocorra de forma organizada e transparente, em benefício de todos
os seus acionistas e stakeholders.

São Paulo, 26 de setembro de 2019.
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MATERIAL FACT
CCR S.A. (“CCR” or “Company”) (B3: CCR03; Bloomberg: CCR03 BZ; Reuters: CCR03.SA)
announces to its shareholders and the market in general that, at a meeting held today, the
Board of Directors recommended that the process for the succession of the current Chief
Executive Officer of the Company should be started, which will be led by Mr. Leonardo Couto
Vianna itself, together with the People and Governance Committee.
This movement is part of the natural succession process of the Company’s main executives,
moving ahead with the leadership renewal that started in 2014, supported by Fundação Dom
Cabral and external advisors. The process is based on CCR’s Appointment Policy to ensure
that the appointment of the new CEO reflects CCR Group’s ethical values and corporate
governance culture, as well as complies with the technical qualifications and professional
experience required for the position.
The Company understands that this is another important step to strengthen and improve the
longevity of its business, enabling a transparent and organized transition between the current
CEO and his successor, benefiting all its shareholders and stakeholders.

São Paulo, September 26, 2019.
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