DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF Nº 16.614.075/0001-00
NIRE: 313.000.258-37

COMUNICADO AO MERCADO
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE
A Direcional Engenharia S.A (“Direcional” ou “Companhia” - B3: DIRR3), em atendimento ao disposto no
artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado que recebeu
correspondência da Real Investor Gestão de Recursos LTDA (“Real Investor”), CNPJ 11.570.951/0001-12,
comunicando que, em 20/03/2020, a soma das ações detidas pelo conjunto de fundos de investimentos
sob sua gestão representava 7.780.500 ações, equivalente a 5,07% do total de ações ordinárias (DIRR3)
emitidas pela Companhia, configurando aquisição de participação acionária relevante.
A Real Investor informou que, (i) a aquisição da participação acionária tem o exclusivo objetivo de
investimento, (ii) não havendo interesse em alterar a composição do controle ou estrutura administrativa
da Companhia.
A íntegra da correspondência emitida pela Real Investor encontra-se anexa a este Comunicado.
Belo Horizonte, 24 de março de 2020.
Henrique Paim
Diretor Financeiro e de Relações com Investidor

Contatos de RI:
(31) 3431-5511 ri@direcional.com.br

NOTICE TO SHAREHOLDERS
RELEVANT SHAREHOLDING

Belo Horizonte, March 24th, 2020 — Direcional Engenharia S.A. (B3: DIRR3) ("Company"), pursuant
to article 12 of CVM Instruction No. 358/02, hereby announces to its shareholders and the market
that it has received a notice from Real Investor Gestão de Recursos Ltda (“Real Investor”), enrolled
in the corporate taxpayers register (CNPJ) 11.570.951/0001-12 informing that, on 3/20/2020, a total
of shares held by the group of investment funds under its management represented 7,780,500
shares, equivalent to 5.07% of the total of common shares (DIRR3) issued by the Company, relevant
shareholding.
Real Investor informed that, (i) the acquisition of the shareholding has the exclusive investment
objective, (ii) there is no interest in changing the composition of the Company's control or
administrative structure.
The full correspondence sent by Real Investor Gestão de Recursos LTDA. is attached to this Notice.
Belo Horizonte, March 24th, 2020.

Henrique Paim
IR Officer
IR Contacts:
(31) 3431-5511 ri@direcional.com.br

