
1 

 

CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 

Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n° 2063-0 

CNPJ n° 07.820.907/0001-46 
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FATO RELEVANTE 

 

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2020 – A CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 

(“Companhia”), em conformidade com o §4º do art. 157 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 

(“Lei 6.404/76”), e com a Instrução CVM n° 358, de 03 de janeiro de 2001 (“Instrução CVM 

n° 358”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, por meio da assembleia geral 

extraordinária da Companhia, realizada nesta data (“AGE”), os acionistas aprovaram a redução do 

capital social da Companhia, no valor de R$ 24.996.618,96 (vinte e quatro milhões, novecentos e 

noventa e seis mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), passando-o de 

R$ 166.990.642,91 (cento e sessenta e seis milhões, novecentos e noventa mil, seiscentos e quarenta 

e dois reais e noventa e um centavos) para R$ 141.994.023,95 (cento e quarenta e um milhões, 

novecentos e noventa e quatro mil e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), sem o 

cancelamento de ações, mediante restituição aos acionistas, em moeda corrente nacional, do valor de 

R$ 10,32 (dez reais e trinta e dois centavos) por ação (“Redução de Capital”). 

 

A Companhia informa que a eficácia da Redução de Capital está condicionada à publicação da ata de 

AGE e ao decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação da ata da AGE, 

conforme estabelecido no artigo 174, §2º, da Lei nº 6.404/76, sem que tenha sido apresentada, pelos 

credores quirografários, oposição a essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova 

do pagamento e/ou depósito judicial dos valores devidos a tais credores. 

 

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados a respeito de quaisquer eventos 

subsequentes relacionados ao assunto objeto deste Fato Relevante. 

 

 

Felipe Shalders 

Diretor Presidente, Financeiro, Técnico e de Relações com Investidores 


