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FATO RELEVANTE 

 

LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO FINAL DA OPERAÇÃO DE VENDA DOS 

ATIVOS PARA YILDIRIM E CANCELAMENTO DA ARBITRAGEM 

 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2016. A CCX Carvão da Colômbia S.A. (“CCX” 

“Companhia”) (BM&FBovespa: CCXC3), em atendimento ao artigo 157, parágrafo 4º, 

da Lei nº 6.404/76, e na forma da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que: 

 

1. Em complemento ao divulgado em 19 de Setembro de 2016, por meio do Fato 

Relevante (“Fechamento Definitivo da Operação de Venda dos Ativos para Yildirim”), 

no que tange ao recebimento do preço de compra da transação formalizada entre a 

CCX Colômbia S.A. (“CCX Colombia”) e a YCCX Colômbia S.A.S. (“Yildirim”, que é 

uma subsidiária da Yildirim Holding A.S., “Yildirim Holding”) por meio do Settlement 

Agreement, em 17 de agosto de 2016 (“Transação” e “Settlement Agreement”), a 

Companhia confirmou na presente data a liquidação financeira do saldo 

remanescente do valor total estabelecido para a Transação. 

 

2. Neste sentido, a CCX Colombia e a Yildirim apresentarão ao tribunal arbitral, 

por meio de uma petição conjunta, o pedido de arquivamento, dispensa e 

encerramento da arbitragem que tramita perante e segundo as regras da ICC – 

International Chamber of Commerce (“ICC”) — com relação à operação de venda dos 

ativos referentes aos projetos de mineração a céu aberto de Cañaverales e Papayal e 

do projeto de mineração subterrânea de San Juan (a “Arbitragem”), conforme 

previstos no Asset Purchase Agreement celebrado entre a CCX Colômbia e Yildirim 

(“APA” e “Operação”) e no Settlement Agreement.  

 

3. A Companhia manterá o mercado e os seus acionistas informados a respeito 

dos temas abordados no presente Fato Relevante e sobre quaisquer outros atos ou 

fatos relacionados que possam de alguma forma influir nas decisões de investimento 

de seus acionistas e do mercado em geral. 

 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2016. 

 

CCX Carvão da Colômbia S.A. 

Gunnar Gonzalez Pimentel 

Diretor Presidente e de Relações com Investidores 


