MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.343.492/0001-20
NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta
CERTIFICADO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO Nº 001
Data de Emissão do Certificado:
1.

31 de janeiro de 2020

DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO DA COMPANHIA

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), com sede Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, na Av. Professor Mário Werneck, nº 621, 1º andar, Estoril, CEP 30455-610, inscrita no
CNPJ sob o nº 08.343.492/0001-20 e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o
NIRE 31.300.023.907, e prazo de duração indeterminado.
2.

APROVAÇÃO SOCIETÁRIA E TITULAR
2.1.

Aprovação Societária. A Companhia aprovou a emissão deste Bônus de Subscrição

(“Bônus de Subscrição”), conforme assembleia geral extraordinária realizada em 31 de janeiro de
2020 (“Assembleia Geral”), no contexto do aumento de capital da Companhia decorrente da
incorporação, pela Companhia, da MDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (“Aumento de Capital”
e “Incorporação”).
2.2.

Titular. A Assembleia Geral aprovou a emissão do Bônus de Subscrição

consubstanciado no presente certificado, sem valor, uma vez que este Bônus de Subscrição foi atribuído
como vantagem adicional aos subscritores das ações emitidas, no contexto do Aumento de Capital, em
favor da COSTELLIS INTERNATIONAL LIMITED, sociedade de responsabilidade limitada devidamente
constituída e validamente existente de acordo com as leis das Ilhas Virgens Britânicas, inscrita no
CNPJ sob o nº 35.820.857/0001-32, com sede na P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens
Britânicas, que, para todos os fins de direito, é seu titular e poderá exercer a subscrição nos termos aqui
previstos (“Titular”).
3.

CAPITAL SOCIAL
3.1.

Subscrito e integralizado. O capital social subscrito e integralizado da Companhia,

conforme a Assembleia Geral, é de R$ 4.967.830.698,67 (quatro bilhões, novecentos e sessenta e
sete milhões, oitocentos e trinta mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos),
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representado por 481.426.279 (quatrocentos e oitenta e um milhões, quatrocentas e vinte e seis
mil, duzentas e setenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
3.2.

Autorizado. O capital social poderá ser aumentado, independentemente de reforma

estatutária, por deliberação do conselho de administração, até o limite de R$ 7.000.000.00,00 (sete
bilhões de reais).
4.

CARACTERÍSTICA DOS BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO
4.1.

Quantidade de Bônus de Subscrição: Foram emitidos um total de 1 (um) Bônus de

Subscrição pela Companhia.
4.2.

Preço da Emissão: o Bônus de Subscrição é emitido sem valor, uma vez que é

atribuído como vantagem adicional ao subscritor das ações emitidas no Aumento de Capital.
4.3.

Série: O Bônus de Subscrição foi emitido em uma única série.

4.4.

Quantidade de Ações a Serem Subscritas. Este Bônus de Subscrição confere ao

Titular o poder de subscrever (i) 8.882.794 (oito milhões, oitocentas e oitenta e duas mil, setecentas
e noventa e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da
Companhia (“Ações”), equivalentes a 2% (dois por cento) do capital social da Companhia nesta data,
caso a taxa interna de retorno do investimento, em Dólares, da Companhia na AHS RESIDENTIAL
LLC (“AHS Residential”) seja superior a 15% (quinze por cento) ao ano, apurada no período
compreendido entre a data da Incorporação e a data de cálculo do NAV da AHS Residential, a ser
realizado ao longo do ano de 2027; ou (ii) 13.324.191 (treze milhões, trezentas e vinte e quatro mil,
cento e noventa e uma) Ações, equivalente a 3% (três por cento) do capital social da Companhia
nesta data, caso a taxa interna de retorno do investimento, em Dólares, da Companhia na AHS
Residential seja superior a 20% (vinte por cento) apurada no período compreendido entre a data da
Incorporação e a data de cálculo do NAV da AHS Residential, a ser realizado ao longo do ano de
2027; (as “Ações Bônus”).
4.5.
Verificação da Taxa Interna de Retorno do Investimento. A quantidade de Ações
Bônus a que o Titular fará jus a subscrever será determinada com base na taxa de retorno do
investimento, em Dólares, da Companhia na AHS Residential, nos termos descritos no item 4.4
acima, a qual será equivalente à média dos valores apurados de forma independente por duas
empresas avaliadoras de renome que deverão preparar laudos de avaliação para apurar a referida taxa
interna de retorno (TIR) do investimento, a partir da data de implementação da Incorporação até a
data a ser determinada pela Companhia ao longo de 2027 (“Laudo de Avaliação - TIR”). Para fins de
elaboração do Laudo de Avaliação – TIR, será calculada taxa interna de retorno, levando-se em

consideração a avaliação da participação inicial da Companhia na AHS Residential imediatamente
após a Incorporação, os aportes realizados pela Companhia na AHS Residential, distribuições de
dividendos, reduções de capital, eventuais alienações da participação da Companhia na AHS
Residential e, finalmente, o valor da participação da Companhia na AHS Residential quando da
realização de referida avaliação. Além disso, deverá ser utilizada uma metodologia de avaliação para
cada empreendimento, conforme o seu estágio de desenvolvimento, nos termos descritos abaixo:
•

Empreendimentos em operação (estabilizados) e vendidos obedecerão à seguinte fórmula:
(NOI / Cap Rate) – Dívida
Sendo que:

•

o

NOI considera Vacância, Aluguel e OPEX da data da avaliação;

o

Cap Rate deve ser baseado em negócios reais e materiais públicos na data da avaliação.

Empreendimento em locação e construção obedecerão à seguinte fórmula:
(Fluxo de Caixa Descontado do NOI esperado na data da avaliação) – (Custo restante da
construção)

•

Terrenos corresponderão à relação:
o

Se recentemente adquiridos:
Valor Contábil

o

Se licenciados e com autorização de construção:
Avaliação a Valor de Mercado
4.6.

Forma de Exercício. O presente Bônus de Subscrição poderá ser exercido até o

Vencimento, mediante notificação do Titular à Companhia, informando a sua intenção de exercer
seu Bônus de Subscrição, que será formalizado por meio da apresentação deste Bônus de Subscrição
com uma solicitação irrevogável e irretratável de subscrição, enviada através de carta ou notificação
feita à Companhia, contendo a quantidade de ações que irá subscrever (“Solicitação de Subscrição”)
endereçada ao presidente do conselho de administração da Companhia. O presidente do conselho
de administração da Companhia, então, terá até 45 (quarenta e cinco) dias para convocar reunião
do conselho de administração para deliberar sobre o aumento de capital da Companhia, através da
emissão de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal ao Titular do Bônus de
Subscrição que exerceu o direito de subscrição correspondente.
4.7.

Preço de Exercício. O preço de emissão da totalidade das Ações Bônus será de

R$ 0,01 (um centavo de real) (“Preço de Exercício”).

4.8.

Subscrição e Integralização: a subscrição das ações decorrentes do exercício do

Bônus de Subscrição dar-se-á na primeira reunião do conselho de administração da Companhia
convocada na forma do item 4.6 acima, e a integralização das Ações Bônus será feita mediante o
pagamento do Preço de Exercício, em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição.
4.9.

Direitos e Vantagens das Ações Bônus. As Ações Bônus terão os mesmos direitos,

preferências e vantagens garantidas às demais ações ordinárias da Companhia, fazendo jus a
bonificações e dividendos apurados, bem como a quaisquer outros direitos deliberados em atos
societários da Companhia a partir da data da Solicitação de Subscrição.
4.10.

Validade. O Bônus de Subscrição será válido por 90 (noventa) dias contados da data

de conclusão do Laudo de Avaliação - TRI (“Vencimento”). Após o Vencimento, o Bônus de
Subscrição reputar-se-á extinto de pleno direito.
4.11.

Negociação. Este Bônus de Subscrição não poderá ser negociado ou transferido ou

de qualquer forma estar sujeito a ônus ou à promessa de negociação, transferência ou ônus, exceto
no âmbito de (i) um planejamento sucessório do controlador do Titular para seus herdeiros; e/ou
(ii) transferência para o controlador do Titular ou para um ente sob controle comum do atual
controlador do Titular e/ou sob controle de seus herdeiros.
5.

DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1.

Ausência de Renúncia. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes deste

Bônus de Subscrição. Assim, o atraso, a omissão ou a liberalidade no exercício de qualquer direito
que caiba ao Titular não poderá ser interpretado(a) como renúncia a direito ou concordância com
inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações
assumidas pela Companhia neste Bônus de Subscrição.
5.2.

Direito de Preferência. Tendo em vista que o Bônus de Subscrição foi emitido em

decorrência do Aumento de Capital no contexto de aprovação da Incorporação, os demais acionistas
da Companhia não fazem jus ao direito de preferência para subscrição deste Bônus de Subscrição
nem das Ações Bônus.
5.3.

Modificação. Qualquer modificação do presente Bônus de Subscrição depende de anuência

expressa e escrita do Titular, sendo certo que o presente Bônus de Subscrição deverá ser ajustado
e/ou atualizado para refletir quaisquer reorganizações societárias que impactem o seu substrato
econômico, inclusive, mas não se limitando ao grupamento ou desmembramento de ações da
Companhia ou outras reestruturações societárias similares.

5.4.

Despesas. A Companhia ressarcirá o Titular de todas e quaisquer despesas necessárias em

que tenha, comprovadamente, incorrido para proteger seus direitos e interesses de titular deste
Bônus de Subscrição. O ressarcimento será efetuado por meio de depósito bancário na mesma
conta indicada pelo Titular, em até 5 (cinco) dias após a apresentação da respectiva solicitação de
reembolso à Companhia, que deverá ser acompanhada dos comprovantes pertinentes.
5.5.

Lei Aplicável e Foro. As leis brasileiras são aplicáveis para reger a validade e o conteúdo do

presente Bônus de Subscrição. Quaisquer dúvidas ou controvérsias porventura surgidas com relação
a este Bônus de Subscrição serão solucionadas de acordo com a forma de resolução de conflitos
disciplinada no estatuto social da Companhia.
5.6.

Título Executivo Extrajudicial. O presente Boletim de Subscrição constitui um título

executivo extrajudicial, nos termos do Artigo 784, III, da Lei 13.105/2015.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2020.
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