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FATO RELEVANTE

A CCR S.A. (“Companhia”) (B3: CCR03; Bloomberg: CCR03 BZ; Reuters: CCR03.SA) vem
informar que tomou conhecimento, por meio de notícias divulgadas na imprensa, de que o
Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente
pedido formulado em ação popular movida em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e da Companhia do Metropolitano de São Paulo e outros (Processo nº 101062116.2019.8.26.0053), para declarar nula a licitação da concessão onerosa da prestação de
serviço público de transporte de passageiros da Linha 15-Prata da rede metroviária de São
Paulo, com tecnologia de monotrilho, da qual o Consórcio Via Mobilidade – Linha 15, integrado
pela Companhia (80%) e pela RuasInvest Participações S.A. (20%), havia sido declarado
vencedor.
A Companhia informa que não é parte da referida ação judicial, cuja sentença ainda está
sujeita a recurso.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados a
respeito de eventuais desdobramentos relacionados ao assunto.

São Paulo, 28 de novembro de 2019.
CCR S.A.
Arthur Piotto Filho
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
CCR S.A. (“Company” or “CCR” ) (B3: CCR03; Bloomberg: CCR03 BZ; Reuters: CCR03.SA)
hereby informs its shareholders and the market in general that it became aware, through news
published in the media, that the 11th Section of Treasury Affairs of the Court of Justice of São
Paulo upheld the request made under a popular collective action filed against the Treasury of
the State of São Paulo and Companhia do Metropolitano de São Paulo and others (Proceeding
No. 1010621-16.2019.8.26.0053), to declare null the public bidding process regarding the
provision, under onerous concession, of public passenger transport services on Line 15 - Silver
of the São Paulo rail network, with monorail technology, which was won by the Consortium Via
Mobilidade – Linha 15, formed by the Company (80%) and RuasInvest Participações S.A.
(20%).
The Company informs that it is not a party of the aforentioned judicial proceeding, the decision
of which is still subject to appeal.
The Company will keep its shareholders and the market in general duly informed on any
developments related to this topic.

São Paulo, November 28, 2019.
CCR S.A.
Arthur Piotto Filho
Investor Relations Officer
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