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CCR S.A.
CNPJ/MF nº 02.846.056/0001-97

NIRE 35.300.158.334

AVISO AOS ACIONISTAS

Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 01/2017, de 23 de fevereiro de 2017, a CCR S.A. (“CCR”
ou “Companhia”) (Bovespa: CCRO3; Bloomberg: CCRO3BZ; Reuters: CCRO3.SA) comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral, que seu acionista minoritário, João Carlos de Magalhães
Lanza, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.430.336-04, indicou o Sr. Mailson Ferreira da Nóbrega,
brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 214.106 SSP/DF, inscrito
no CPF/MF sob o nº 043.025.837-20, com endereço profissional na Rua Fidêncio Ramos, 160, sala
1614, CEP 04551-010, São Paulo-SP, para integrar o quadro de candidatos que participarão do
processo de eleição em separado de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia
que ocorrerá na assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia a ser realizada às 15:00
horas do dia 11 de abril de 2017 (“Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária”).

O currículo do candidato indicado por referido acionista minoritário, contendo as informações
requeridas no artigo 10 da Instrução CVM 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, e a
carta recebida pela Companhia do acionista minoritário, acompanhada da documentação
encaminhada, integram o presente aviso aos acionistas na forma dos Anexos I e II, respectivamente.

Nos termos da legislação aplicável, o nome e o currículo dos candidatos indicados pelos acionistas
controladores da Companhia para compor o Conselho de Administração estão disponíveis na
proposta da administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, colocada à
disposição de V.Sas. na sede social da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
(www.ccr.com.br/ri), da BM&FBOVESPA e da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de
computadores (internet), desde 09 de março de 2017.

Por fim, é importante ressaltar que a efetiva eleição em separado de membro do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 141, §4º da Lei 6.404/76, ocorrerá caso os requisitos legais
aplicáveis sejam preenchidos.

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia coloca-se à disposição de V.Sas.
para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Paulo, 24 de março de 2017.

CCR S.A.
ARTHUR PIOTTO FILHO

Diretor de Relações com Investidores

http://www.ccr.com.br/ri
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Anexos I e II
Currículo do Candidato Indicado e Carta Recebida do Acionista Minoritário

(Restante da página intencionalmente deixada em branco.
Documentos seguem nas próximas páginas.)









DECLARAçÃO DE DESIiIPEDIMENTO

ailson Ferrcira da Nóbrega, brasileiro, divorciado, economista, portador de Carteira de
ldentidadê no 2'14.106, expedida pêla SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o no 043.025.837-20,
domiciliado na Rua Fidêncio Ramos, 160, sala 1614, Vita OlÍmpia, Sâo pauto/Sp, CEp 04551-
010, neste ato, nos termos ê para os fins do art. 147 da Lei n.o 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada ('Lei das Sociedades oor Acões"), e do artigo 2.o, da lnstruçâo da
Comissâo de Valores Mobiliários n." 367, dê 29 de maio de 2002, declara, sob as penas da lei,
que: (1) nâo está impedido por lei espêcial, ou condenado por crime falimentâr, de prevaricaçáo,
peita ou suborno, crncussáo, peculato, crntra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, crntra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a
fé pública ou contra a propriedade, ou a pena criminal que vêde, ainda que temporarlamente, o
acesso a cargos públicos, conforme previsto no s1.o do art. 147 da Lei das Sociedades por
AçÕês, (2) nâo está condenado a pena de suspensão ou inabilitaÉo temporária aplicâda pela
comissão de valorês Mobiliários, que o tome inelegível pare os cargos de administraçáo de
companhia aberta, conforme estebelecido no s2.'do an. 141 de Lei das sociedades por AçÕes;
(3) atende ao requisito de rêputação ilibada estabelecido pelo §3.o do ad. 141 da Lei das
Sociedades por AÉes; (4) náo ocupa cârgo em sociedade que possa ser considerada
concorrente da ccR s,4., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no cNpJ/MF sob o no
02.846.056/0001-97, com sedê na Avenida Chedtd Jafet, n. 222, Bloco B, So andar, Bairro Vita
OlÍmpia, na Cidade de Sâo Pauto, Estado de Sáo pauto, CEp O4SS1-065 (.companhia"), na
forma do inciso I do §3.o do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (5) náo tem nem
reprêsenta interesse conflitante com o da companhia, na forma do inciso ll do s3.o do art. 147
da Lei das Sociedades por Ações.

eero ryoff,onte, 23 de rlarço de

tÀ9a'., {
ilailson Ferreira da Nóbre!



 


