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

FATO RELEVANTE
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2017 — A MRV Engenharia e Participações S.A.
(BM&FBovespa: MRVE3 - ADR OTC PINK: MRVNY) (“Companhia”), comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral, em observância aos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que seu Conselho de
Administração, em reunião realizada em 24 de fevereiro de 2017, aprovou a celebração do
Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão das Debêntures, as
quais tiveram sua 9ª (nona) emissão aprovada 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.
O valor total da 9ª emissão de debêntures será R$750.000.000,00 (setecentos e
cinquenta milhões de reais), divididos na seguinte proporção entre as três séries: (i) Debêntures
da 1ª Série: R$ 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).
Quanto à remuneração: (i) para as Debêntures de 1ª Série a remuneração foi definida
através de Procedimento de Bookbuilding ao qual será apresentada uma taxa máxima 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 ao qual será apresentada
uma taxa máxima 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
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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
Maiores informações podem ser encontradas na RCA de Aditamento da Emissão das
Debêntures, disponível no site da Companhia.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2017.

Leonardo Guimarães Corrêa
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

DA #10012736 v1

