MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20
NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO
Belo Horizonte, 25 de outubro de 2017 — MRV Engenharia e Participações S.A.
(BM&FBovespa: MRVE3 - ADR OTC PINK: MRVNY) ("Companhia"), em cumprimento à
Instrução CVM nº 480/2009 ("ICVM 480"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, conforme aprovado em Reunião de Diretoria da Companhia realizada no dia 23 de
outubro de 2017 e ratificado em Assembleia Geral de Debenturistas da 9ª emissão da LOG
COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“LOG”) realizada em 24 de outubro de
2017, foi prorrogada a data de vencimento do saldo remanescente de R$ 26.000.000,00
(vinte e seis milhões de reais) das referidas debêntures, anteriormente prorrogada para o
dia 27 de outubro de 2017, para o dia 18 de janeiro de 2018.
Adicionalmente, foi aprovada a possibilidade de resgate antecipado facultativo parcial e/ ou
total das Debêntures. As demais condições da emissão permanecem inalteradas conforme
comunicado emitido pela Companhia em 29 de julho de 2016.
O valor total da 9ª emissão de Debêntures da LOG foi de R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e
cinco milhões de reais), sendo que nos dias 18/08/2017 e 18/10/2017 foram pagos,
respectivamente, R$ 49.000.00,00 (quarenta e nove milhões de reais) e R$ 60.000.000,00
(sessenta milhões de reais). Sendo assim, o saldo remanescente das debêntures que terão a
data de vencimento prorrogada para o dia 18 de janeiro de 2018 perfaz o montante de R$
26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais).
Tendo em vista que a Operação configura transação entre partes relacionadas para os fins
da ICVM 480, a Companhia divulga abaixo as informações previstas no Anexo 30-XXXIII da
referida ICVM 480:
Nomes das Partes
Relacionadas
Relações com Emissor

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A (LOG)

Data da Transação
Objeto do Contrato

25/10/2017
Prorrogação da data de vencimento do saldo remanescente
da 9ª emissão de Debêntures da LOG, no montante de R$

A Companhia detém 45,92% do capital total da LOG.

Principais termos e condições

Participação da contraparte,
seus
sócios
ou
administradores na transação

Justificativa pormenorizada
das razões pelas quais a
administração do emissor
considera que a transação
observou
condições
comutativas
ou
prevê
pagamento
compensatório
adequado

26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais).
Sendo detentora de 100% das debentures de emissão da
controlada em conjunto LOG de espécie quirografária, não
conversíveis em ações, no valor de R$ 135 milhões e
remuneração de CDI + 2,36% a.a., a Companhia aprovou a
prorrogação da data de vencimento do saldo remanescente
de R$ 26 milhões para o dia 18/01/2018, bem como a
possibilidade de resgate antecipado facultativo parcial e/
ou total das Debêntures.
A Operação de aditamento das debentures foi aprovada em
Reunião de Diretoria da Companhia e ratificada, sem
ressalvas, em Assembleia Geral de Debenturistas da
controlada em conjunto LOG, representando 100% das
debentures em circulação.
A Operação tem por objetivo aprovar a alteração da data
de vencimento das debêntures constante na cláusula 4.1.4
do Instrumento Particular de Escritura da 9ª Emissão de
debêntures, por meio de celebração de aditamento à
Escritura que passará a ter o vencimento prorrogado para
18 de janeiro de 2018, passando a cláusula 4.1.4 a ter a
seguinte redação:
“4.1.4. Data de Vencimento. A data de vencimento das
Debêntures será 18 de janeiro de 2018 (“Data de
Vencimento”) ”.
Também foi aprovada a possibilidade de resgate
antecipado facultativo parcial e/ou total das Debêntures.
A operação foi realizada em condições de mercado no
melhor interesse da Companhia, sendo todas as condições
da Operação negociadas entre as partes baseada em
práticas usuais de mercado.
A taxa foi definida baseada nas últimas transações
realizadas pela Companhia no mercado, considerando uma
remuneração adequada ao prazo e risco da operação.
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