CCR S.A.
CNPJ/ME nº 02.846.056/0001-97
NIRE 35.300.158.334
FATO RELEVANTE
Para fins do disposto na Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada
(“Instrução CVM 358”), na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”) e na Instrução CVM nº 566, de 31 de julho de 2015 (“Instrução CVM
566”), a CCR S.A. (“CCR” ou “Companhia”) (BM&FBovespa: CCRO3; Bloomberg: CCRO3
BZ; Reuters: CCRO3.SA) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o
Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 07 de abril de 2020,
aprovou a realização da 3ª (terceira) emissão de notas promissórias comerciais, em série
única, composta por 10 (dez) notas promissórias comerciais, para distribuição pública com
esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução CVM 476 e da Instrução CVM 566
da Companhia, no valor de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) (“Notas
Comerciais” e “Emissão”, respectivamente), com vencimento de até 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias contados a partir da data de emissão, as quais serão objeto de oferta
pública com esforços restritos de distribuição, com garantia firme para a totalidade das Notas
Comerciais, nos termos da Instrução CVM 476 e demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis, de acordo com termos e condições regulados por meio da celebração das
respectivas cártulas das Notas Comerciais. O pagamento dos juros remuneratórios será
realizado junto com o pagamento do principal, no vencimento das Notas Comerciais, nos
termos da Instrução CVM 566.
A totalidade dos recursos obtidos por meio da Emissão será destinada para o reforço do caixa
da Companhia.
São Paulo, 07 de abril de 2020.
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MATERIAL FACT
Pursuant to CVM Instruction 358 of January 3, 2002, as amended (“CVM Instruction 358”),
CVM Instruction 476 of January 16, 2009, as amended (“CVM Instruction 476”) and CVM
Instruction 566 of July 31, 2015 (“CVM Instruction 566”), CCR S.A. (“CCR” or “Company”)
(BM&FBovespa: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA) announces to its
shareholders and the market in general that the Company’s Board of Directors, at a meeting
held on April 7, 2020, approved its third (3rd) issue of commercial notes, in a single series,
comprised of ten (10) commercial promissory notes for public distribution with restricted
placement efforts, pursuant to CVM Instruction 476 and CVM Instruction 566, in the amount
of four hundred million reais (R$400,000,000.00) (“Commercial Notes” and “Issue”,
respectively), maturing in up to three hundred and sixty-five (365) days from the issue date.
The Issue will be object of a public offering with restricted placement efforts and firm guarantee
for all the Commercial Notes, in accordance with CVM Instruction 476 and other applicable
legal and regulatory provisions and according to the terms and conditions established in the
respective issue deeds of the Commercial Notes. Pursuant to CVM Instruction 566, the
payment of remuneration interest will take place jointly with the payment of the principal
amount on the maturity date of the Commercial notes.
The net proceeds from the Issue will be used to reinforce the Company’s cash balance.
São Paulo, April 7, 2020.
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