MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
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Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO 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 10 de Maio 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 aprovadas, por unanimidade de votos: (a)
Aprovar (a.1) com fundamento no estudo de mercado apresentado pela Diretoria, arquivado na
sede da Companhia, o programa de securitização (“Programa de Securitização”) por meio de
certificados de recebíveis imobiliários, no valor de R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de
reais), na data de emissão, com a possibilidade de a captação atingir R$101.250.000,00 (cento e
um milhões, duzentos e cinquenta mil reais), por meio das opções de lote adicional e
suplementar, nos termos da regulação aplicável, (“CRI”), lastreados em créditos imobiliários
decorrentes da 10ª emissão de debêntures pela Companhia, com as características constantes
do DOCUMENTO I da presente ata que, rubricado pela mesa, será arquivado na sede da
Companhia; (a.2) no âmbito do Programa de Securitização acima mencionado, a 10ª (décima)
emissão de debêntures, sendo a 1ª (primeira) para colocação privada, não conversíveis em
ações, em série única, da espécie quirografária da Companhia (“Debêntures”), com as
características constantes do DOCUMENTO II da presente ata que, rubricado pela mesa, será
arquivado na sede da Companhia; (b) Nomear para compor o (b.1) Comitê de Riscos e
Compliance os Srs. Rubens Menin Teixeira de Souza como Presidente, e Marcos Alberto
Cabaleiro Fernandez, Rafael Menin Teixeira de Souza, Eduardo Fischer Teixeira de Souza,
Leonardo Guimarães Corrêa, Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia e Junia
Maria de Sousa Lima Galvão como membros efetivos; (b.2) Comitê de Governança, Ética e
Sustentabilidade os Srs. Rubens Menin Teixeira de Souza como Presidente e Rafael Menin
Teixeira de Souza, Eduardo Fischer Teixeira de Souza, Leonardo Guimarães Corrêa, Maria
Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia e Junia Maria de Sousa Lima Galvão, como
membros efetivos; (b.3) Comitê de Recursos Humanos os Srs. Rubens Menin Teixeira de
Souza como Presidente e Rafael Menin Teixeira de Souza, Eduardo Fischer Teixeira de Souza,
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia, Junia Maria de Sousa Lima Galvão e
Betania Tanure de Barros, como membros efetivos; (b.4) Comitê Comercial e de Crédito os Srs.
Rubens Menin Teixeira de Souza como Presidente e Rafael Menin Teixeira de Souza, Eduardo
Fischer Teixeira de Souza, Leonardo Guimarães Corrêa, José Adib Tomé Simão, Eduardo Paes
Barretto e Rodrigo Martins de Resende, como membros efetivos; (b.5) Comitê de
Desenvolvimento Imobiliário os Srs. Rubens Menin Teixeira de Souza como Presidente e
Rafael Menin Teixeira de Souza, Eduardo Fischer Teixeira de Souza e Hudson Gonçalves
Andrade, como membros efetivos; (b.6) Comitê de Produção os Srs. Rubens Menin Teixeira de
Souza como Presidente e Rafael Menin Teixeira de Souza, Eduardo Fischer Teixeira de Souza e
Homero Aguiar Paiva como membros efetivos; (b.7) Comitê de Comunicação os Srs. Rubens
Menin Teixeira de Souza como Presidente e Rafael Menin Teixeira de Souza, Eduardo Fischer
Teixeira de Souza; Junia Maria de Sousa Lima Galvão, Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira
de Souza Maia, Rodrigo Martins de Resende e Rafael Rocha Lafetá, como membros efetivos; (c)
Aprovar no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Ações da Companhia, (c.1) a criação do
Programa 9, que consiste no chamamento aos executivos e/ou determinados empregados da
Companhia e de suas subsidiárias (sociedades controladas, direta e indiretamente), devidamente

convidados por escrito por este Conselho de Administração por meio de Carta Convite, a adquirir,
caso assim desejarem, de acordo com prazos, preços de compra e de exercício, as opções
indicadas na respectiva Carta Convite, sendo de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) o
montante das opções, a serem exercidas pelo preço de R$14,80 (quatorze reais e oitenta
centavos) por opção; (c.2) a minuta da Carta Convite contendo os termos e condições do
Programa 9 do Plano, que, autenticada pela mesa, será arquivada na sede da Companhia; (d)
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 do Programa de
Securitização. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado
conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 10 de maio 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;
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza; Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado; Paulo
Eduardo Rocha Brant; Betania Tanure de Barros; Sinai Waisberg. Declara-se para os devidos
fins, que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio.

DOCUMENTO I - Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho de
Administração realizada em 10/05/2017

Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia
Secretária da Mesa
CARACTERÍSTICAS DOS CRI

(a) Quantidade de CRI: serão emitidos 75.000 (setenta e cinco mil) CRI, observado que: (i) a quantidade de
CRI poderá ser aumentada em até (1) 20% da quantidade de CRI originalmente ofertada, nos termos do
artigo 14, §2º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Opção de Lote Adicional” e “Instrução CVM 400”, respectivamente); e (2) 15% da
quantidade de CRI originalmente ofertada, nos termos do artigo 24, da Instrução CVM 400 (“Opção de Lote
Suplementar”); e (ii) a oferta dos CRI poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI,
na forma do artigo 30 da Instrução CVM 400, desde que haja a colocação de CRI equivalente a, no mínimo,
R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (“Montante Mínimo”), montante a ser distribuído em regime
de garantia firme.
(b) Valor nominal unitário dos CRI: Os CRI terão valor nominalo unitário de R$ 1.000,00 (mil reais);
(c) Garantias: Não serão constituídas garantias sobre os CRI;
(d) Vencimento Antecipado: Os CRI vencerão antecipadamente ocorridos os eventos que ensejarão o
vencimento antecipado das Debêntures;
(e) Lastro dos CRI: créditos imobiliários decorrentes das Debêntures.
Este documento foi aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 10/05/2017.
***

DOCUMENTO II - Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho de
Administração realizada em 10/05/2017

Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia
Secretária da Mesa

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES
Palavras ou expressões não definidas neste Documento II terão o significado atribuído na ata Reunião do
Conselho de Administração realizada em 10/05/2017, ou em seu Documento I.

Características das Debêntures
(a) Vinculação à emissão dos CRI: as Debêntures serão emitidas para vinculação à operação de
securitização que resultará na emissão dos CRI;
(b) Número da Emissão: 10ª emissão de debêntures da Companhia, sendo a 1ª para colocação privada;
(c) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única;
(d) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 101.250 (cento e um mil duzentas e cinquenta) Debêntures,
observado o item “g”, abaixo;
(e) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data
de Emissão ("Valor Nominal Unitário");
(f) Valor Total da Emissão: o valor total da emissão será de R$101.250.000,00 (cento e um milhões,
duzentos e cinquenta mil reais), na Data de Emissão (abaixo definida), observado o item “g”, abaixo;
(g) Possibilidade de cancelamento de Debêntures: a quantidade de Debêntures inicialmente emitida, que
conferirá lastro aos CRI, será reduzida proporcionalmente, com o consequente cancelamento das
Debêntures não integralizadas, nas hipóteses de: (i) não exercício da Opção de Lote Adicional e/ou da
Opção de Lote Suplementar (conforme definidos no Documento I) ; e (ii) haver distribuição parcial dos CRI,
observado o Montante Mínimo;
(h) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será a que for
definida na Escritura de Emissão de Debêntures ("Data de Emissão");
(i) Forma das Debêntures: as Debêntures serão emitidas na forma nominativa, não havendo emissão de
certificados representativos de debêntures;
(j) Conversibilidade e Permutabilidade: as Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da
MRV, nem permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer
natureza;
(k) Prazo e Data de Vencimento: as Debêntures terão prazo de vencimento 2 (dois) anos contados da
Data de Emissão das Debêntures, sendo sua efetiva data de vencimento estipulada na Escritura de
Emissão de Debêntures ("Data de Vencimento");
(l) Subscrição: as Debêntures serão subscritas por sociedade integrante do grupo econômico da

Companhia, a ser definida oportunamente, a qual cederá os créditos imobiliários oriundos das Debêntures
à companhia securitizadora devidamente autorizada, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.514, de 20 de
novembro de 1997, conforme alterada, para a emissão dos CRI e implementação do Programa de
Securitização.
(m) Datas de Integralização: As Debêntures serão integralizadas a qualquer tempo, durante o período da
oferta pública dos CRI, conforme ocorra a integralização dos CRI;
(n) Forma e Preço de Integralização: as Debêntures serão integralizadas: (i) na primeira integralização, em
data a ser definida conforme a oferta dos CRI ("Primeira Data de Integralização"), pelo seu Valor Nominal
Unitário; e (ii) para as demais integralizações, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração,
contada desde a Primeira Data de Integralização (inclusive) até a respectiva data de integralização
(exclusive);
(o) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária;
(p) Garantias: não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre as Debêntures;
(q) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de colocação privada, sem
intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer
esforço de venda perante investidores;
(r) Atualização do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário não será atualizado monetariamente;
(s) Remuneração: a partir da Primeira Data de Integralização, as Debêntures farão jus a juros
remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, equivalentes a 102% (cento e dois por cento)
da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI over extra grupo - Depósitos Interfinanceiros de um
dia, calculadas e divulgadas pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet
(http://www.cetip.com.br), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, expressa na forma
percentual ao ano (“Taxa DI”) (“Remuneração”);
(t) Pagamento da Remuneração: a Remuneração será paga em parcela única na Data de Vencimento;
(u) Amortização: o Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago integralmente pela Companhia, em
parcela única, na Data de Vencimento;
(v) Repactuação Programada: não haverá repactuação programada das Debêntures;
(x) Resgate Antecipado: será vedado o resgate antecipado facultativo das Debêntures pela Companhia;
(w) Vencimento Antecipado: constarão da escritura que formalizará a emissão das Debêntures (“Escritura
de Emissão de Debêntures”) eventos que ensejem o vencimento antecipado das Debêntures;
(y) Destinação dos Recursos: os recursos obtidos por meio da emissão da Debêntures serão destinados
para o financiamento de construção imobiliária de unidades exclusivamente habitacionais atualmente
desenvolvidas pela Companhia e por suas controladas (“SPE Investidas”), a serem especificadas na
Escritura de Emissão de Debêntures;
(z) 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 10/05/2017.
***

