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FATO RELEVANTE
A CCR S.A. (“Companhia”) (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA) informa,
em continuidade ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 05 de outubro de 2021, que foi
celebrado, na presente data, por sua controlada Concessionaria do Aeroporto da Pampulha S.A. e
o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade –
SEINFRA, o Contrato de Concessão n.º 001/2022, cujo objeto consiste na concessão dos serviços
públicos de exploração, ampliação e manutenção do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade
(SBBH) - Aeroporto da Pampulha, pelo prazo de concessão de 30 (trinta) anos (“Contrato de
Concessão”).
A assinatura do Contrato de Concessão representa a concretização de mais uma importante etapa
do planejamento estratégico do Grupo CCR, que visa o seu crescimento qualificado, disciplina de
capital, agregar valor aos acionistas e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e
ambiental das regiões onde atua.
São Paulo, 21 de janeiro de 2022.
CCR S.A.
WALDO PEREZ
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
CCR S.A. (“Company”) (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA) informs,
pursuant to the Material Fact disclosed by the Company on October 5, 2021, that on the present
date, its subsidiary Concessionaria do Aeroporto da Pampulha S.A. and the State of Minas Gerais,
through the State Department of Infrastructure and Mobility - SEINFRA, entered into Concession
Agreement 001/2022, whose purpose is the concession of public services for the operation,
expansion and maintenance of the Carlos Drummond de Andrade Airport (SBBH) - Pampulha
Airport, for a concession term of thirty (30) years (“Concession Agreement”).
The signing of this Concession Agreement represents the completion of yet another important stage
in CCR's Group strategic planning, which aims at its qualified growth, capital
discipline, adding value to shareholders and contributing to the socioeconomic and environmental
development of the regions where operate.
São Paulo, January 21, 2022.
CCR S.A.
WALDO PEREZ
Investor Relations Officer

