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, 03 de maio de 2017 — MRV Engenharia e Participações S.A.
(BM&FBovespa: MRVE3 - ADR OTC PINK: MRVNY) ("Companhia"), em cumprimento à
Instrução CVM nº 480/2009, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, conforme aprovação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração
realizada em 31 de março de 2017, a Companhia aprovou a prestação de garantia
fidejussória na modalidade de aval e garantia real por meio de alienação fiduciária da
totalidade das quotas das sociedades de propósito específico (“SPEs”) listadas no
Instrumento Particular De Contrato De Cessão De Créditos Imobiliários E Outras Avenças
(“Contrato de Cessão”) em garantia ao adimplemento da totalidade das obrigações a serem
assumidas pela MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. (“MRL”), no âmbito das
emissões de cédulas de crédito bancário, junto ao Banco Votorantim S.A. (“Votorantim”), no
valor total de até R$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de reais) (“CCBs”), bem como das
obrigações assumidas pela MRL no Contrato de Cessão celebrado entre a MRL, a Companhia,
o Votorantim e a Ápice Securitizadora S.A. (“Ápice”).
Foram liquidados R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões) no dia 26/04/2017
relativos a esta operação.
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

MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.

Data da Transação
Objeto do Contrato

26 de abril de 2017
Prestação de garantia fidejussória na modalidade aval e garantia
real na modalidade alienação fiduciária em garantia ao
adimplemento das obrigações assumidas pela MRL no âmbito
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A Companhia detém 37,41% das ações ordinárias de emissão da
MRL.

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

das emissões de CCBs junto ao Votorantim, conforme
“Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos
Imobiliários e Outras Avenças”.
A Companhia constitui-se garantidora da MRL através de aval,
em garantia ao adimplemento da totalidade das obrigações a
serem assumidas pela MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
S.A. (“MRL”), no âmbito das emissões de cédulas de crédito
bancário, junto ao Banco Votorantim S.A. (“Votorantim”), no
valor total de até R$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de
reais) (“CCBs”), tendo sido liquidado o valor de R$
66.000.000,00 (sessenta e seis milhões) no dia 26/04/2017, bem
como das obrigações assumidas pela MRL no “Instrumento
Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e
Outras Avenças” celebrado entre a MRL, a Companhia, o
Votorantim e a Ápice Securitizadora S.A. (“Ápice” e “Contrato de
Cessão”, respectivamente). Realizou-se também a alienação
fiduciária da totalidade das quotas das sociedades de propósito
específico (“SPEs”) e dos seus respectivos lucros, de titularidade
da Companhia, observado o disposto no Contrato de Cessão, no
âmbito da securitização dos créditos imobiliários oriundos das
CCBs, formalizada por meio de termo de securitização para
emissão de certificados de recebíveis imobiliários.
A prestação da garantia fidejussória na modalidade de aval e na
modalidade alienação fiduciária foi aprovada pelo Conselho de
Administração da Companhia em 31 de março de 2017. A
negociação dos termos e condições foi conduzida pelos
executivos da Companhia e da MRL.
A operação foi realizada no melhor interesse da Companhia,
possuindo a Companhia e a MRL interesses convergentes na
transação, tendo em vista que: (i) a MRL é sociedade controlada
da Companhia; e (ii) o aval foi prestado em favor da MRL para a
garantia de adimplemento da totalidade de suas obrigações no
âmbito das emissões de cédulas de crédito bancário, junto ao
Banco Votorantim S.A. e no “Instrumento Particular de Contrato
de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças” celebrado
entre a MRL, a Companhia, o Votorantim e a Ápice
Securitizadora S.A.
A Companhia não solicitou propostas de terceiros, tendo em
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vista que o aval foi prestado em razão da qualidade de
controlada da MRL.

Leonardo Guimarães Corrêa
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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