ESTADO DE MINAS •QUINTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2022

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.343.492/0001-20 - NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2022
A Reunião do Conselho de Administração da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”), instalada com a presença da totalidade dos seus membros abaixo
assinados, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira
de Souza e secretariada pela Sra. Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia, realizou-se
às 09:00 horas, do dia 27 de maio de 2022, por meio digital, conforme artigo 23 e parágrafos
do Estatuto Social. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (a) a autorização da 22ª (vigésima
segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em duas séries (“Emissão” e “Debêntures”), por meio do “Instrumento
Particular de Escritura da 22ª (vigésima segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, para Colocação
Privada, da MRV Engenharia e Participações S.A.”, (“Escritura de Emissão”), para
colocação privada, de emissão da Companhia; (b) a vinculação dos direitos creditórios
imobiliários oriundos das Debêntures (“Direitos Creditórios Imobiliários”) ao “Termo de
Securitização de Direitos Creditórios Imobiliários da 32ª Emissão de Certificados de
Recebíveis Imobiliários, em até Duas Séries, da True Securitizadora S.A.” (“Termo de
Securitização” e “CRI”) a ser celebrado entre a True Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/
ME nº 12.130.744/0001-00 (“Securitizadora” ou “Debenturista”) e a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ/ME nº 17.343.682/0001-38
(“Agente Fiduciário”) e a oferta dos CRI; (c) a aprovação da celebração da Escritura de
Emissão, bem como do “Contrato de Coordenação, Estruturação e Distribuição Pública, sob
Regime de Garantia Firme de Colocação, de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 32ª
Emissão, em até Duas Séries, da True Securitizadora S.A.”, entre a Companhia e as
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários a
serem contratadas para realizar a distribuição pública dos CRI (“Coordenadores”), nos
termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”, “Oferta” e “Contrato de Distribuição”, respectivamente); (d) a
autorização e ratificação da prática pela Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente
por meio de seus procuradores e/ou seus representantes, de todos e quaisquer atos e
documentos que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações
acima, inclusive a assinar a Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuição e demais
documentos e declarações necessárias a realização da Emissão, da formalização das
Debêntures e da oferta dos CRI e respectivos instrumentos acessórios e necessários à
emissão das Debêntures e dos CRI, bem como os eventuais aditamentos; (e) a eleição do
Sr. Paulo Sergio Kakinoff para o cargo de Membro Conselho de Administração, como
substituto do Sr. Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, até a primeira Assembleia Geral
subsequente; (f) aprovar a distribuição do montante global anual da remuneração aprovado
na Assembleia Geral realizada no dia 29 de abril de 2022. Em conformidade com a Ordem
do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade, nos
termos do artigo 24, incisos “l” e “n” do Estatuto Social: (a) autorizar, nos termos da alínea
“n” do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, a emissão das Debêntures, de forma
privada, com as seguintes e principais características conforme artigo 59, parágrafo 1º, da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”): (a) Número da Emissão de Debêntures: 22ª (vigésima segunda) emissão de
debêntures da Companhia; (b) Número de Séries: A Emissão de Debêntures será realizada
em até 2 (duas) séries. A quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da
Emissão e a quantidade final de séries será definida após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding dos CRI (conforme definido abaixo), observado que a alocação das
Debêntures entre as séries ocorrerá no sistema de vasos comunicantes, em que a
quantidade de Debêntures de uma série deverá ser diminuída da quantidade total de
Debêntures (“Sistema de Vasos Comunicantes”). A quantidade de Debêntures a ser
alocada em cada série, conforme aplicável, será objeto de aditamento à Escritura de
Emissão, a ser formalizado antes da Primeira Data de Integralização da respectiva série,
sem necessidade de nova aprovação societária pela Companhia ou aprovação por
assembleia geral de Titulares de CRI; (c) Procedimento de Bookbuilding dos CRI: Os
Coordenadores organizarão o procedimento de coleta de intenções de investimento, no
âmbito da Oferta, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e dos artigos 44 e 45 da
Instrução CVM 400, nos limites do artigo 24 da Instrução CVM 400, com recebimento e
reservas, sem lotes mínimos ou máximos, por meio do qual os Coordenadores verificarão a
demanda do mercado pelos CRI, sendo certo que as intenções de investimento e pedidos
de reserva dos investidores que não sejam considerados Investidores Institucionais não
serão considerados no Procedimento de Bookbuilding dos CRI para fins da definição da
taxa final da Remuneração dos CRI, bem como definirão: (i) a demanda pelos CRI, de forma
a definir a quantidade final de CRI a ser emitida e, consequentemente, a quantidade final de
Debêntures a ser emitida, bem como a alocação em cada série e quantidade de séries; (ii)
a taxa final da remuneração aplicável aos CRI de cada série e, consequentemente, às
Debêntures de cada série, levando em consideração exclusivamente as taxas de
Remuneração dos CRI indicadas pelos Investidores Institucionais nas respectivas intenções
de investimento, observadas, em qualquer caso, as taxas máximas estabelecidas para cada
uma das séries (“Taxas Teto”); e (iii) o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional
(“Procedimento de Bookbuilding dos CRI”); (d) Destinação dos Recursos: A totalidade
dos recursos obtidos pela Companhia com a Emissão de Debêntures será destinada,
integral e exclusivamente, para o reembolso de custos e despesas de natureza imobiliária
e predeterminadas listadas no Anexo I da Escritura de Emissão; (e) Valor Total da Emissão
de Debêntures: O valor total da Emissão será de R$550.000.000,00 (quinhentos e
cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”), observado
que o Valor Total da Emissão poderá ser aumentado com relação ao valor inicialmente
previsto para a Oferta, considerando o exercício total ou parcial da opção de aumentar em
até 20% (vinte por cento) a quantidade dos CRI originalmente ofertada a critério da
Securitizadora, conforme previamente decidido em conjunto com os Coordenadores e com
a Companhia, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 (“Opção de
Lote Adicional”), isto é, em até 110.000 (cento e dez mil) Debêntures, equivalente a, na
Data de Emissão das Debêntures, a R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais); (f)
Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 550.000 (quinhentas e cinquenta mil)
Debêntures a serem alocadas como Debêntures da primeira série (“Debêntures da
Primeira Série”) e como Debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série”,
sendo a quantidade de cada série definida após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding dos CRI, observado que a alocação das Debêntures entre as séries ocorrerá
no sistema de vasos comunicantes, sendo referidas em conjunto e indistintamente como
“Debêntures”); (g) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de
R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (h) Data de
Emissão das Debêntures: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das
Debêntures será definida em comum acordo entre a Companhia e os Coordenadores e
constará na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (i) Forma das Debêntures: As
Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou
de certificados representativos das Debêntures; (j) Conversibilidade e Permutabilidade: As
Debêntures serão simples, não serão conversíveis e não permutáveis em ações de emissão
da Companhia; (k) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de vencimento
antecipado e de resgate antecipado a serem previstas na Escritura de Emissão: (i) o prazo
de vencimento das Debêntures da Primeira Série será de 2926 (dois mil novecentos e vinte
e seis) dias corridos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 13 de
setembro de 2030 (“Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série”); e (ii) o
prazo de vencimento das Debêntures da Segunda Série será de 3658 (três mil seiscentos e
cinquenta e oito) dias corridos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 14
de setembro de 2032 (“Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série” e, em
conjunto e indistintamente com a Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série,
“Data de Vencimento”); (l) Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas
pela Debenturista mediante a formalização da Escritura de Emissão e a assinatura do
respectivo Boletim de Subscrição das Debêntures, sendo certo que as Debêntures da
Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série serão integralizadas, pela Debenturista,
em moeda corrente nacional, pelo Preço de Integralização (conforme abaixo definido), sem
a incidência de quaisquer encargos, penalidades ou tributos, após a verificação do
cumprimento das Condições Precedentes, conforme definido na Escritura de Emissão
(“Data de Integralização”). As Debêntures serão integralizadas, à vista, em moeda corrente
nacional: (i) na primeira Data de Integralização da respectiva série (“Primeira Data de
Integralização”), pelo seu Valor Nominal Unitário, caso os recursos sejam recebidos pela
Debenturista até às 16h na Data de Integralização ou no Dia Útil imediatamente
subsequente, sem a incidência de atualização, remuneração ou Encargos Moratórios; e (ii)
caso, excepcionalmente, não ocorra a integralização da totalidade dos CRI na primeira Data
de Integralização da respectiva série, a integralização deverá ocorrer em outra data, pelo
Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração das Debêntures, calculada
pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização da respectiva série, até a data de
sua efetiva integralização (“Preço de Integralização”). Adicionalmente, as Debêntures
poderão ser integralizadas com ágio ou deságio, a ser definido no ato de subscrição das
Debêntures pelos Coordenadores, desde que aplicado de forma igualitária para todos as
Debêntures em cada Data de Integralização; (m) Espécie: As Debêntures serão da espécie
quirografária, sem qualquer tipo de garantia, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das
Sociedades por Ações. As Debêntures não conferirão qualquer privilégio especial ou geral
a seus titulares, bem como não será segregado nenhum dos bens da Companhia, em
particular para garantia dos Debenturistas em caso de necessidade de execução judicial ou
extrajudicial das obrigações da Companhia decorrentes das Debêntures; (n) Garantias: Não
serão constituídas garantias à Emissão de Debêntures; (o) Colocação e Procedimento de
Distribuição: A colocação das Debêntures será realizada de forma privada exclusivamente
para a Debenturista, sem a intermediação de quaisquer instituições, sejam elas integrantes
do sistema de distribuição de valores mobiliários ou não, e não contará com qualquer forma
de esforço de venda perante o público em geral, sendo expressamente vedada a
negociação das Debêntures em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado; (p)
Atualização do Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão o Valor Nominal Unitário ou o
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, atualizado monetariamente a partir da
primeira Data de Integralização da respectiva série até a integral liquidação das Debêntures,
pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), divulgado
mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), calculada de
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis, sendo que o produto da
atualização monetária das Debêntures será incorporado automaticamente ao Valor Nominal
Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso (“Valor Nominal Unitário
Atualizado” e “Atualização Monetária”). A Atualização Monetária será calculada conforme
fórmula estipulada na Escritura de Emissão; (q) Remuneração: Sobre o Valor Nominal
Unitário Atualizado das (a) Debêntures da Primeira Série, incidirão juros remuneratórios
correspondentes ao maior valor entre (i) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com
juros semestrais, atual denominação da antiga Nota do Tesouro Nacional Série B – NTN–B,
com vencimento em 15 de agosto de 2030, baseada na cotação indicativa divulgada pela
ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no Dia Útil
imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding dos CRI,
acrescida exponencialmente de um spread equivalente a 0,70% (setenta centésimos por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 5,80% (cinco
inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis (“Remuneração das Debêntures da Primeira Série”); e (b) Debêntures da Segunda
Série, incidirão juros remuneratórios correspondentes ao maior valor entre (i) a taxa interna
de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, atual denominação da antiga Nota do
Tesouro Nacional Série B – NTN–B, com vencimento em 15 de agosto de 2032, baseada na
cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.
com.br), a ser apurada no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do
Procedimento de Bookbuilding dos CRI, acrescida exponencialmente de um spread
equivalente a 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 6,05% (seis inteiros e cinco centésimos por cento) ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração das Debêntures
da Segunda Série” e quando referida em conjunto e indistintamente com a Remuneração
das Debêntures da Primeira Série, “Remuneração”). A Remuneração será calculada
conforme fórmula estipulada na Escritura de Emissão; (r) Pagamento da Remuneração: A
Remuneração das Debêntures da Primeira Série será paga, sempre nos meses de março e
setembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento realizado em 14 de março de 2023 e o
último na Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série, conforme cronograma que
será previsto na Escritura de Emissão (“Datas de Pagamento da Remuneração das
Debêntures da Primeira Série”). A Remuneração das Debêntures da Segunda Série será
paga, sempre nos meses de março e setembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento
realizado em 14 de março de 2023 e o último na Data de Vencimento das Debêntures da
Segunda Série, conforme cronograma que será previsto na Escritura de Emissão (“Datas
de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com
as Datas de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série, “Datas de
Pagamento da Remuneração); (s) Amortização: Observado o disposto na Escritura de
Emissão e ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado total das Debêntures e/ou
vencimento antecipado das obrigações das Debêntures previstas na Escritura de Emissão,
(i) o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primeira Série será amortizado
em 3 (três) parcelas, sendo a primeira parcela devida em 14 de setembro de 2028, a
segunda em 14 de setembro de 2029, e, a última, na Data de Vencimento das Debêntures
da Primeira Série; e (ii) o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda
Série será amortizado em 3 (três) parcelas, sendo a primeira parcela devida em 13 de
setembro de 2030, a segunda em 12 de setembro de 2031, e, a última, na Data de
Vencimento das Debêntures da Segunda Série; (t) Repactuação: As Debêntures não serão
objeto de repactuação; (u) Aquisição Facultativa: A Companhia não poderá realizar a
aquisição facultativa das Debêntures; (v) Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia
poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, realizar
oferta de resgate antecipado da totalidade, e não menos que a totalidade, das Debêntures
de cada uma das séries de forma conjunta, por meio de comunicação dirigida à
Debenturista, com cópia ao Agente Fiduciário dos CRI, observado o procedimento previsto
na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Oferta de Resgate
Antecipado será endereçada à Debenturista e a todos os Titulares de CRI, sem distinção,
assegurada a igualdade de condições a todos os Titulares de CRI de cada uma das séries

para aceitar o resgate antecipado dos CRI de que forem titulares, de acordo com os termos
e condições previstos na Escritura de Emissão; (w) Resgate Antecipado Facultativo Total
das Debêntures: A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, o resgate antecipado
facultativo da totalidade das Debêntures, de quaisquer séries (de forma individual e
independente entre elas, ou de forma conjunta), sendo que: (i) o resgate antecipado das
Debêntures da Primeira Série poderá ser realizado a partir de 14 de setembro de 2026
(inclusive) (“Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures da Primeira Série”);
e (ii) o resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série poderá ser realizado a partir
de 14 de setembro de 2027 (inclusive) (“Resgate Antecipado Facultativo Total das
Debêntures da Segunda Série” e, quando referido em conjunto com o Resgate Antecipado
Facultativo Total das Debêntures da Primeira Série, “Resgate Antecipado Facultativo
Total”). O Resgate Antecipado Facultativo Total será calculado conforme fórmula estipulada
na Escritura de Emissão; (x) Amortização Extraordinária: A Companhia poderá realizar, a
seu exclusivo critério, a amortização extraordinária das Debêntures de quaisquer séries (de
forma individual e independente entre elas, ou de forma conjunta), sendo que: (i) a
amortização extraordinária das Debêntures da Primeira Série poderá ser realizada a partir
de 14 de setembro de 2026 (inclusive) (“Amortização Extraordinária das Debêntures da
Primeira Série”); e (ii) a amortização extraordinária das Debêntures da Segunda Série
poderá ser realizada a partir de 14 de setembro de 2027 (inclusive) (“Amortização
Extraordinária das Debêntures da Segunda Série” e, quando referida em conjunto com a
Amortização Extraordinária das Debêntures da Primeira Série, “Amortização
Extraordinária”). A Amortização Extraordinária será calculada conforme fórmula estipulada
na Escritura de Emissão; (y) Vencimento Antecipado: Constarão na Escritura de Emissão
os eventos que ensejarão o vencimento antecipado das Debêntures; e (z) Demais
características: As demais características das Debêntures serão descritas na Escritura de
Emissão. (b) Autorizar a vinculação dos direitos creditórios devidos pela Companhia por
força das Debêntures e a totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos
moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, e demais
encargos contratuais e legais previstos ou decorrentes dos termos da Escritura de Emissão
(“Direitos Creditórios Imobiliários”) ao Termo de Securitização e à Oferta, nos termos da
Instrução CVM 400, com as seguintes e principais características: (a) Emissão: 32ª
(trigésima segunda) emissão de CRI da Securitizadora; (b) Séries: em até 2 (duas) Séries
de acordo com o Sistema de Vasos Comunicantes; (c) Quantidade de CRI: serão emitidos,
inicialmente, 550.000 (quinhentos e cinquneta mil) CRI, a serem colocados como CRI da
primeira série (“CRI da Primeira Série”) e como CRI da segunda série (“CRI da Segunda
Série”, sendo a quantidade de cada série definida após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding dos CRI, observado que a alocação dos CRI entre as séries ocorrerá no
Sistema de Vasos Comunicantes, sendo referidas em conjunto e indistintamente como
“CRI”), observado que a quantidade de CRI inicialmente ofertada poderá ser aumentada
mediante exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, chegando, neste caso, ao
volume de até 660.000 (seiscentos e sessenta mil) CRI; (d) Forma: os CRI serão emitidos
de forma nominativa e escritural. Serão reconhecidos como comprovante de titularidade o
extrato de posição de custódia expedido pela B3, em nome do respectivo titular dos CRI,
enquanto estiverem custodiados eletronicamente na B3. Adicionalmente, será admitido
como comprovante de titularidade o extrato emitido pelo Escriturador com base nas
informações fornecidas pela B3; (e) Valor Total da Emissão dos CRI: O Valor Total da
Emissão dos CRI será de, inicialmente, R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões
de reais) na Data de Emissão dos CRI, observado que o valor total da Emissão poderá ser
aumentado em até 20% (vinte por cento), conforme o exercício, total ou parcial, da Opção
de Lote Adicional, isto é, em até R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais),
chegando, neste caso, ao volume de até R$660.000.000,00 (seiscentos e sessenta milhões
de reais); (f) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão; (g) Prazo
da Emissão: (i) o prazo de vencimento dos CRI da Primeira Série serão de 2928 (dois mil
novecentos e vinte e oito) dias corridos contados da Data de Emissão, vencendo-se,
portanto, em 15 de setembro de 2030; enquanto (ii) o prazo de vencimento dos CRI da
Segunda Série serão de 3659 (três mil seiscentos e cinquenta e nove) dias corridos
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de setembro de 2032; (h)
Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário dos CRI da Primeira Série ou seu saldo,
conforme o caso, será atualizado monetariamente a partir da primeira Data de Integralização
dos CRI da Primeira Série até a integral liquidação dos CRI da Primeira Série, pela variação
do IPCA, calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis, sendo que o produto da
atualização monetária dos CRI da Primeira Série será incorporado automaticamente ao seu
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI da Primeira Série,
conforme o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI da Primeira Série”),
segundo a fórmula a ser prevista no Termo de Securitização (“Atualização Monetária dos
CRI da Primeira Série”). O Valor Nominal Unitário dos CRI da Segunda Série ou o seu
saldo, conforme o caso, será atualizado monetariamente a partir da primeira Data de
Integralização dos CRI da Segunda Série até a integral liquidação dos CRI da Segunda
Série, pela variação do IPCA, calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis, sendo
que o produto da atualização monetária dos CRI da Segunda Série será incorporado
automaticamente ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI
da Segunda Série, conforme o caso, (“Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI da
Segunda Série”), segundo a fórmula a ser prevista no Termo de Securitização (“Atualização
Monetária dos CRI da Segunda Série”); (i) Juros Remuneratórios: sobre o Valor Nominal
Unitário Atualizado dos (a) CRI da Primeira Série, incidirão juros remuneratórios
correspondentes ao maior valor entre (i) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com
juros semestrais, atual denominação da antiga Nota do Tesouro Nacional Série B – NTN–B,
com vencimento em 15 de agosto de 2030, baseada na cotação indicativa divulgada pela
ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no Dia Útil
imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding dos CRI,
acrescida exponencialmente de um spread equivalente a 0,70% (setenta centésimos por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 5,80% (cinco
inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis (“Remuneração dos CRI da Primeira Série”); e (b) CRI da Segunda Série, incidirão
juros remuneratórios correspondentes ao maior valor entre (i) a taxa interna de retorno do
Tesouro IPCA+ com juros semestrais, atual denominação da antiga Nota do Tesouro
Nacional Série B – NTN–B, com vencimento em 15 de agosto de 2032, baseada na cotação
indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a
ser apurada no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de
Bookbuilding dos CRI, acrescida exponencialmente de um spread equivalente a 0,85%
(oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis; ou (ii) 6,05% (seis inteiros e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração dos CRI da Segunda Série” e quando
referida em conjunto e indistintamente com a Remuneração dos CRI da Primeira Série,
“Remuneração dos CRI”), desde a primeira Data de Integralização da respectiva série ou
data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data
do efetivo pagamento; (j) Periodicidade de Pagamento de Amortização: o Valor Nominal
Unitário Atualizado dos CRI será amortizado de acordo com os valores e datas indicados na
tabela constante do Anexo II do Termo de Securitização; (k) Periodicidade de Pagamento de
Juros: os valores devidos a título de Remuneração dos CRI serão pagos nas datas
indicadas na tabela constante do Anexo II do Termo de Securitização; (l) Regime Fiduciário:
Sim; (m) Ambiente de Depósito, Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação
Financeira: B3; (n) Data de Emissão: a data de emissão conforme definida no Termo de
Securitização; (o) Local de Emissão: São Paulo – SP; (p) Data de Vencimento: a data de
vencimento dos CRI da Primeira Série (“Data de Vencimento dos CRI da Primeira Série”)
e a data de vencimento dos CRI da Segunda Série (“Data de Vencimento dos CRI da
Segunda Série”), conforme definidas no Termo de Securitização; (q) Taxa de Amortização:
percentuais estipulados de acordo com a tabela de amortização constante do Anexo II do
Termo de Securitização; (r) Garantia flutuante e Coobrigação da Securitizadora: não há; (s)
Classificação de risco: deverá ser contratada agência de classificação de risco (“Agência
de Classificação de Risco”), que deverá atribuir rating aos CRI até a data do Procedimento
de Bookbuilding dos CRI, sendo que este não poderá ser inferior a “AAA” em escala local.
Poderão ser contratadas como Agência de Classificação de Risco as agências Moody’s
America Latina, S&P Global Ratings ou Fitch Ratings, devendo a Companhia notificar o
Agente Fiduciário em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da contratação da Agência de
Classificação de Risco. Sem prejuízo, o rating dos CRI deverá ser atualizado
trimestralmente, até a Data de Vencimento, bem como amplamente divulgado ao mercado
pela Securitizadora, por meio do site www.truesecuritizadora.com.br; (t) Garantias: exceto
pelo Regime Fiduciário, os CRI não contam com qualquer garantia ou coobrigação da
Securitizadora; e (u) Demais características: as demais características dos CRI serão
descritas no Termo de Securitização. (c) Aprovar a celebração, pelos seus representantes
legais, de todos os documentos relacionados aos CRI e às Debêntures, inclusive, mas não
se limitando: (a) a Escritura de Emissão; e (b) o Contrato de Distribuição; e (d) Autorizar e
ratificar a pratica pela Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de seus
procuradores e/ou representantes, de todos e quaisquer atos e documentos que se façam
necessários ou convenientes à efetivação das deliberações acima, inclusive a assinar
quaisquer instrumentos e respectivos aditamentos necessários à formalização dos CRI e
das Debêntures, podendo, inclusive, mas não se limitando: (a) negociar, definir e aprovar os
termos e condições dos documentos relacionados aos CRI e às Debêntures; (b) praticar os
atos necessários à assinatura da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição e de
quaisquer outros documentos e declarações necessárias à realização da Emissão, das
Debêntures, dos CRI e respectivos instrumentos acessórios e necessários à emissão das
Debêntures, bem como os eventuais aditamentos; (c) ratificar todos os atos já praticados
pela Companhia, representada por seus diretores e/ou procuradores, relacionados às
deliberações acima; (d) contratar os Coordenadores da oferta das Debêntures, bem como
dos demais prestadores de serviços necessários à efetivação da oferta dos CRI, incluindo,
mas não se limitando à Securitizadora, ao Agente Fiduciário, aos assessores legais, o
agente de liquidação, escriturador e a agência de classificação de risco; e (e) tomar as
providências necessárias junto a quaisquer órgãos governamentais, registros públicos
competentes, entidades privadas ou autarquias, nos termos da legislação em vigor, bem
como tomar todas as demais providências necessárias para a efetivação da Emissão das
Debêntures e dos CRI, conforme ora aprovada. (e) Nos termos do artigo 22, parágrafo 3º,
do Estatuto Social da Companhia, eleger, para tomar posse no dia 01º de junho de 2022, o
Sr. Paulo Sergio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº
25.465.939-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 194.344.518-41 para o
cargo de Membro Conselho de Administração, como substituto do Sr. Marcos Alberto
Cabaleiro Fernandez, até a primeira Assembleia Geral subsequente; (f) Nos termos do
artigo 24, alínea “c”, do Estatuto Social da Companhia e do item 7 da Política de
Remuneração dos Administradores, aprovar a distribuição do montante global anual da
remuneração R$ 37.477.163,00 (trinta e sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil,
cento e sessenta e três reais), aprovado na Assembleia Geral realizada no dia 29 de abril
de 20222, conforme recomendação do Comitê de Pessoas e descrito abaixo:
Remuneração total prevista para o Conselho
Exercício Social corrente 31/12/2022 de Adminis- Diretoria Conselho
tração Estatutária Fiscal
Total
–Valores Anuais
Nº total de membros
7
7
3
17
Nº de membros remunerados
7
7
3
17
Remuneração fixa anual
12.132.434 10.465.556 277.200 22.875.191
Salário ou pró-labore
10.291.600 9.721.337 277.200 20.290.137
Benefícios direto e indireto
567.034
744.219
1.311.254
Participações em comitês
1.273.800
1.273.800
Outros
Remuneração variável
0
6.460.610
6.460.610
Bônus
0
6.460.610
6.460.610
Participação de resultados
Participação em reuniões
Comissões
Outros
Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações
1.671.559 6.469.804
8.141.363
Observação
Total da remuneração
13.803.993 23.395.969 277.200 37.477.163
(g) autorizar a Diretoria, direta ou indiretamente por meio de procuradores, a praticar todos
e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários
ou convenientes, inclusive a assinar quaisquer instrumentos e respectivos aditamentos
necessários à implementação das deliberações dos itens “e” e “f” acima, bem como ratificar
os atos já praticados pela Diretoria da Companhia neste sentido; Nada mais havendo a
tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado por meio
digital pelos presentes, sendo certo que estes reconheceram e concordaram, no ato da
assinatura do presente termo, para todos os fins e efeitos de direito, com a assinatura por
meio digital do presente termo, constituindo meio idôneo e possuindo a mesma validade
e exequibilidade que as assinaturas manuscritas apostas em documento físico. Belo
Horizonte, 27 de maio de 2022. Presidente: Rubens Menin Teixeira de Souza, Secretária:
Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia. Membros do Conselho de Administração
Presentes: Rubens Menin Teixeira de Souza; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza
Maia; Betania Tanure de Barros; Antonio Kandir; Sílvio Romero de Lemos Meira; e
Leonardo Guimarães Corrêa. Declara-se, para os devidos fins, que há uma cópia fiel e
autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio. Confere com o original:
Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia Secretária da Mesa. Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais Certifico o registro sob o nº 9382550 em 31/05/2022 da Empresa
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., Nire 31300023907 e protocolo 222700807 27/05/2022. Autenticação: F719D223C084474127A64B66A45350422688E96. Marinely de
Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.
mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/270.080-7 e o código de segurança cDxB Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral.
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