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A CCR S.A. (“Companhia” ou “CCR”) (B3: CCR03; Bloomberg: CCR03 BZ; Reuters:
CCR03.SA) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que no contexto do
processo de sucessão do Diretor Presidente da Companhia conduzido pelo Comitê de
Gente e Governança, conforme fato relevante divulgado em 26 de setembro de 2019, o
Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou a eleição do Sr.
Marco Antônio Souza Cauduro para a posição de Diretor Presidente da CCR com mandato
a partir do dia 6 de julho de 2020.
O Sr. Marco Cauduro é formado em Economia pela Universidade de São Paulo, possui
MBA pelo MIT Sloan School of Management, é Doutor em Finanças na Fundação Getúlio
Vargas e possui vasta experiência profissional em gestão e no mercado de capitais, tendo
nos últimos anos ocupado cargo de CEO em uma companhia aberta de infraestrutura e
logística.
Na mesma reunião, o Conselho de Administração registrou seu agradecimento ao Sr.
Leonardo Couto Vianna pelos 25 anos dedicados ao Grupo CCR. Nas palavras da Sra.
Presidente do Conselho de Administração: “Ao longo de toda a sua trajetória na CCR, e
especialmente durante os últimos dois anos, enquanto liderou o processo de transformação
da Companhia, Leonardo contribuiu de maneira decisiva para o fortalecimento da
governança, crescimento e consolidação dos resultados da CCR, e terá um importante
papel a desempenhar no processo de transição de Marco Cauduro. Em nome deste
Conselho e de todos os Colaboradores da CCR agradeço ao Leonardo por todos os anos
de dedicação exemplar a nossa Companhia bem como dou as boas vindas com os votos
de muito sucesso e realizações para o Marco Cauduro”.
A CCR entende que a conclusão deste planejamento sucessório é mais um importante
passo para o fortalecimento e a perenidade dos seus negócios.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CCR S.A.
Waldo Perez
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
CCR S.A. (“CCR” or “Company”) (B3: CCR03; Bloomberg: CCR03 BZ; Reuters:
CCR03.SA), informs its shareholders and the market in general that, within the process
conducted by its People and Governance Committee for the succession of the Company’s
current Chief Executive Officer (“CEO”), as per the Material Fact released on September 26,
2019, the Board of Directors approved, at a meeting held today, the election of Mr. Marco
Antônio Souza Cauduro as the new CEO of CCR, with a term of office starting as of July 6,
2020.
Mr. Marco Cauduro holds a degree in Economics from the University of São Paulo (USP),
an MBA from the MIT Sloan School of Management, a PhD in Finance at Fundação Getúlio
Vargas and has extensive professional experience in management and capital markets,
having held, in recent years, the position of CEO of a publicly-traded company in the
infrastructure and logistics sector.
At the same meeting, the Board of Directors registered its gratitude to Mr. Leonardo Couto
Vianna for the 25 years dedicated to the CCR Group. In the words of Mrs. Chairman of the
Board of Directors: “during its entire trajectory at CCR, and specially during the last two
years, when he headed the Company’s transformation process, Leonardo contributed
decisively to strengthening its governance, growth and to consolidating CCR’s results, and
will have an important role to perform in assisting the transition process of Marco Cauduro.
On behalf of this Board of Directors and of all CCR’s employees, I thank Leonardo for all the
years of outstanding dedication to our Company, as well as welcome Marco Cauduro with
the wishes of great success and achievements.
CCR understands that concluding this succession plan is a new important step towards
strengthening and improving the longevity of its businesses.
São Paulo, June 12, 2020.
CCR S.A.
Waldo Perez
Investor Relations Officer

