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, 09 de janeiro de 2018 — MRV Engenharia e Participações S.A. (B3: 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, no dia
08/01/2018, houve a liquidação da 4ª (quarta) emissão de debêntures da PRIME
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. (“PRIME”), sua controlada em conjunto, sendo a
Companhia garantidora da operação através de garantia fidejussória na modalidade fiança e
de cessão fiduciária de quotas de emissão do fundo Itaú Maximiza Renda Fixa Crédito
Privado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, correspondentes ao
valor de 105% (cento e cinco por cento) do Valor Total da Emissão (R$ 305.000.000,00).

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

Data da Transação
Objeto do Contrato

Principais termos e
condições
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PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.
A Companhia detém 60% das ações ordinárias de emissão da
PRIME, a qual é responsável pelas operações da MRV no
segmento de empreendimentos residenciais populares na
região Centro-Oeste.
08 de janeiro de 2018
Outorga de garantias fidejussórias na modalidade fiança e de
garantias reais, representada pela cessão fiduciária de quotas de
emissão do fundo Itaú Maximiza Renda Fixa Crédito Privado
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, de
titularidade da Companhia, para a 4ª emissão de debentures da
Prime.
Foram emitidas 30.500 (trinta mil e quinhentas) Debêntures,
valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na data
de 08/01/2018, sendo o valor total da Emissão de R$

305.000.000,00 (trezentos e cinco milhões de reais), sendo que
a Emissão foi realizada em série única.
As Debêntures serão da espécie quirografária, terão forma
nominativa e escritural, e não serão conversíveis em ação.
As Debêntures terão prazo de vencimento de 90 (noventa) dias,
vencendo em 8 de abril de 2018 (“Data de Vencimento”),
ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e/ou
vencimento antecipado das Debêntures em razão da ocorrência
de um dos Eventos de Inadimplemento, conforme descrito na
Escritura de Emissão das Debêntures.
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

Prestação da garantia fidejussória na modalidade fiança e da
garantia real representada pela cessão fiduciária de quotas,
conforme aprovada pelo Conselho de Administração da
Companhia em 19 de junho de 2017.
A operação foi realizada no melhor interesse da Companhia,
tendo em vista que a PRIME é sociedade controlada em
conjunto da MRV Engenharia, sendo o seu braço operacional no
centro-oeste, através das SPE’s e SCP’s constituídas com a
finalidade
de
desenvolvimento
e
construção
de
empreendimentos imobiliários, sob a marca MRV Engenharia.
Cumpre observar que a Companhia não recebeu quaisquer
contraprestações pela operação ora realizada.
A Companhia não solicitou propostas de terceiros, tendo em
vista que a garantia fidejussória e a garantia real foram
prestadas em razão da qualidade de controlada em conjunto da
PRIME.

Leonardo Guimarães Corrêa
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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