MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20
NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2017
A Reunião do Conselho de Administração da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”), instalada com a presença dos seus membros abaixo assinados,
independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e
secretariada pela Sra. Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia, realizou-se às 10
horas do dia 24 de fevereiro de 2017, na sede social da Companhia, na Avenida Professor
Mário Werneck, 621, Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Na conformidade da
ORDEM DO DIA, as seguintes deliberações foram tomadas e, por unanimidade de votos os
presentes decidiram: (a) em observância às deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de
Administração da Companhia, realizada em 20 de janeiro de 2017, e arquivada na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais em 30 de janeiro de 2017 sob nº 6208257, que aprovou a
9 ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em três séries para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da
Companhia (“Debêntures”), e, tendo em vista a não ocorrência de subscrição e integralização,
até a presente data, das Debêntures, aprovar a celebração do Primeiro Aditamento ao
Instrumento Particular de Escritura de Emissão das Debêntures em 24 de fevereiro de 2017, que
altera e ratifica entre outras disposições, o Valor Total da Emissão e contempla as características
constantes do DOCUMENTO I da presente ata que, rubricado pela mesa, será arquivado na sede
da Companhia; e (b) autorizar a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus
representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das
deliberações acima, inclusive a assinatura de quaisquer instrumentos necessários à
implementação das Debêntures, incluindo a assinatura de novos aditamentos. Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado
pelos presentes. Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2017. Rubens Menin Teixeira de
Souza, Presidente da Mesa; Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia, Secretária
da Mesa. Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Levi
Henrique; Fernando Henrique da Fonseca; Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado; Paulo
Eduardo Rocha Brant; Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza. Declara-se para os devidos
fins, de que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio.
Confere com o original:
Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia
Secretária da Mesa

DOCUMENTO I - Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 24/02/2017

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES
Palavras ou expressões não definidas neste Documento I terão o significado atribuído na
ata Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/02/2017, ou em seu
Documento I.

Características das Debêntures
(a) Número da Emissão: 9ª emissão de debêntures da Companhia;
(b) Número de Séries: a emissão será realizada em 3 (três) séries (“Debêntures da 1ª
Série”, “Debêntures da 2ª Série” e “Debêntures da 3ª Série”);
(c) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 75.000 (setenta e cinco mil) Debêntures,
sendo (a) 17.273 (dezessete mil duzentos e setenta e três) Debêntures da 1ª Série; (ii)
49.727 (quarenta e nove mil, setecentos e vinte e sete) Debêntures da 2ª Série; e (iii)
8.000 (oito mil) Debêntures da 3ª Série, observado o item “e”, abaixo;
(d) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de
R$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário");
(e) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$750.000.000,00
(setecentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da
Emissão”), dividido na seguinte proporção entre as Séries:
(i)
Debêntures da 1ª Série: R$ 172.730.000,00 (cento e setenta e dois milhões,
setecentos e trinta mil reais);
(ii)
Debêntures da 2ª Série: R$ 497.270.000,00 (quatrocentos e noventa e sete
milhões, duzentos e setenta mil reais); e
(iii)
Debêntures da 3ª Série: R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais).
(f) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das
Debêntures foi o dia 15 de fevereiro de 2017 (“Data de Emissão”);
(g) Forma das Debêntures: as Debêntures serão emitidas na forma nominativa e
escritural, não havendo emissão de certificados representativos de debêntures;
(h) Conversibilidade e Permutabilidade: as Debêntures não serão conversíveis em
ações de emissão da Emissora;
(i) Prazo e Data de Vencimento: a data de vencimento das Debêntures da 1ª Série será
15 de fevereiro de 2020 (“Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série”). A data de
vencimento das Debêntures da 2º Série será 15 de fevereiro de 2022 (“Data de
Vencimento das Debêntures da 2ª Série”). A data de vencimento das Debêntures da 3ª
Série será 15 de fevereiro de 2022 (“Data de Vencimento das Debêntures da 3ª
Série”);
(j) Subscrição e Integralização: As Debêntures serão integralizadas, no mercado
primário, pelo seu Valor Nominal Unitário, conforme definido pelo Coordenador Líder
em comum acordo com a Emissora no Procedimento de Bookbuilding (“Preço de
Subscrição”), à vista, no ato de sua subscrição (“Data de Integralização”), em moeda

corrente nacional, em uma única data, de acordo com as normas de liquidação e
procedimentos aplicáveis da CETIP;
(k) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, sem garantia, ou seja, as
Debêntures não conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares, bem
como não será segregado nenhum dos bens da Emissora em particular para garantia
dos Debenturistas em caso de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das
obrigações da Emissora decorrentes da Debêntures;
(l) Garantias: não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre as
Debêntures;
(m) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de
distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução
CVM 476, com a intermediação do Banco BTG Pactual S.A., instituição integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, localizado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP
04538-133 ("Coordenador Líder"), sob os regimes de: (i) garantia firme de colocação
de 23.500 (vinte três mil e quinhentas) Debêntures, representando o montante de
R$ 235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de reais); e (ii) melhores esforços
de colocação de 51.500 (cinquenta e um mil e quinhentas) Debêntures representando
o montante de R$515.000.000,00 (quinhentos e quinze milhões de reais);
(n) Coleta de Intenções de Investimento: Foi adotado o procedimento de coleta de
intenções de investimento, organizado pelo Coordenador Líder, sem recebimento de
reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para a definição com a Emissora, observado
o artigo 3º da Instrução CVM 476, da Remuneração, observado os limites previstos no
item “p” abaixo (“Procedimento de Bookbuilding”).
(o) Atualização do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário das Debêntures da
1ª e da 2ª Série não será atualizado ou corrigido monetariamente. O Valor Nominal
Unitário das Debêntures da 3ª Série será atualizado pela variação acumulada do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), divulgado mensalmente pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), calculado de forma exponencial
e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis, desde a Data de Integralização até a
Data de Vencimento, sendo o produto da atualização incorporado ao Valor Nominal
Unitário das Debêntures automaticamente;
(p) Remuneração: ( i ) para as Debêntures de 1ª Série a remuneração foi definida através
de Procedimento de Bookbuilding que corresponderá a 100% (cem por cento) da
variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de
um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP, no informativo
diário disponível em sua página na internet (www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida
de um spread equivalente 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; (ii) para as Debêntures de 2ª Série
a remuneração foi definida através de Procedimento de Bookbuilding que
corresponderá a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de um spread
equivalente 2,30% (dois inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (iii) para as Debêntures de 3ª Série ,
incidirá juros remuneratórios prefixados correspondentes a 8,2502% (oito inteiros e
dois mil quinhentos e dois décimos de milésimos) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis;
(q) Pagamento da Remuneração: O pagamento das respectivas Remunerações será
realizado semestralmente, a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento
devido em 15 de agosto de 2017 e os demais pagamentos devidos no dia 15 dos
meses de fevereiro e agosto subsequentes até a Data de Vencimento;
(r) Amortização: o pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures de 1ª Série será

realizado em 15% (quinze por cento) no 24 (vigésimo quarto) mês da Data de
Emissão; 15% (quinze por cento) no 30º (trigésimo) mês e 70% (setenta por
cento)pago no 36º (trigésimo sexto) mês. O pagamento do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da 2ª Série será amortizado semestralmente, em parcelas iguais
representando 20% (vinte por cento) do pagamento do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da 2ª Série, sendo o primeiro devido a partir do 36º (trigésimo sexto) mês,
inclusive, contado da Data de Emissão e o último, correspondente ao saldo residual de
20% (vinte por cento), no dia 15 de fevereiro de 2022. O pagamento do Valor Nominal
Unitário atualizado das Debêntures da 3ª Série será amortizado em 15 de fevereiro de
2022;
(s) Repactuação Programada: não haverá repactuação programada das Debêntures;
(t) Resgate Antecipado: será vedado o resgate antecipado facultativo das Debêntures
pela Companhia;
(u) Aquisição facultativa: a Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em
circulação, conforme o disposto no artigo 55, parágrafo 3º e incisos I e II, da Lei das
Sociedades por Ações: (a) por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário (ou ao
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável), devendo o fato constar do
relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora; ou (b) por
valor superior ao Valor Nominal Unitário (ou ao saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme aplicável), desde que observe as regras expedidas pela CVM. As
Debêntures adquiridas pela Emissora poderão, a critério da Emissora, ser canceladas,
permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures
adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos desta cláusula,
se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às
demais Debêntures em circulação;
(v) Vencimento Antecipado: constarão da escritura que formalizará a emissão das
Debêntures (“Escritura de Emissão de Debêntures”) eventos que ensejem o
vencimento antecipado das Debêntures;
(w) Destinação dos Recursos: os recursos obtidos por meio da emissão das
Debêntures serão destinados para as atividades relacionadas com seu objeto social;
e
(x) Demais características: as demais características das Debêntures serão descritas
na Escritura de Emissão de Debêntures.
Este documento foi aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em
24/02/2017.
***

