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ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA INICIAL SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO ARQUIVADO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE E EXIGÊNCIAS POR PARTE DESSA AUTARQUIA. ESTE DOCUMENTO, 
PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZA COMO O PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA E NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA OU UMA SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE COMPRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU 
EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO, SENDO QUE QUALQUER OFERTA OU SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SÓ SERÁ FEITA POR MEIO DE UM PROSPECTO DEFINITIVO. OS POTENCIAIS INVESTIDORES NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA 
DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA MINUTA. 
 

 

MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES 
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. 

 
URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. 

Companhia de Capital Autorizado 
CNPJ nº 10.571.175/0001-02 

NIRE nº 31.300.101.495 
Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar 

CEP 30.455-610, Belo Horizonte, Minas Gerais 
[•] Ações 

Valor Total da Oferta: R$[•] 
Código ISIN das Ações nº [•] 

Código de negociação das Ações na B3 “[•]3” 

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”), ressalvado, no entanto,  
que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. 

A Urba Desenvolvimento Urbano S.A. (“Companhia”), em conjunto com o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” ou “Agente Estabilizador”), o Banco Itaú BBA 
S.A. (“Itaú BBA”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e a Caixa Econômica Federal (“Caixa” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o Itaú BBA e o Santander, “Coordenadores da Oferta”) estão realizando 
uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, [•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser 
realizada, na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Ofício-Circular 01/2020/CVM/SRE, de 5 de março de 2020 ("Ofício-Circular CVM/SRE"), com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e 
Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, editado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, atualmente vigente ("Código 
ANBIMA" e “ANBIMA”, respectivamente), bem como com as demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do 
Novo Mercado", “Novo Mercado” e "B3", respectivamente), sob a coordenação do Coordenador Líder e com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas 
junto à B3, convidadas a participar da Oferta por meio da adesão à carta convite a ser disponibilizadas pelo Coodenador Líder para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Acionistas da MRV, no âmbito da 
Oferta Prioritária (conforme definidos abaixo) e a Investidores Não Institucionais, no âmbito da Oferta de Varejo (conforme definidos abaixo) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições 
Participantes da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”). 
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, Bradesco Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e Santander Investment Securities Inc. (em conjunto, “Agentes 
de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A, do U.S. 
Securities Act de 1933, conforme alterada (“Securities Act”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”); e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que 
sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com a legislação vigente nesse país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, 
e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor; em ambos os casos “(i)” e “(ii)”, em operações isentas de registro nos Estados Unidos em conformidade ao Securities Act e aos regulamentos editados ao amparo 
do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários (investidores descritos às alíneas “(i)” e “(ii)” acima, em conjunto, “Investidores 
Estrangeiros”), desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014 
(“Resolução CMN 4.373”), e pela Instrução da CVM n° 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, 
portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a 
Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de Distribuição Internacional (conforme definido neste Prospecto). Exceto pelo registro da Oferta a ser concedido pela CVM para a realização 
da Oferta no Brasil nos termos da Instrução CVM 400, não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC, nos Estados Unidos, ou nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro 
país pela Companhia, pelos Coordenadores da Oferta ou pelos Agentes de Colocação Internacional. As Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos, exceto para investidores institucionais qualificados (qualified 
institutional buyers) residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definido na Regra 144A do Securities Act. 
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto), a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares, 
conforme definido abaixo), poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações 
Suplementares), ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, a serem alienadas nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão utilizadas para atender eventual excesso 
de demanda que venha a ser constatado até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Ações Adicionais”). 
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do 
total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, a serem integralmente alienadas nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações 
inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, 
exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das Ações (“Opção de Ações Suplementares”). Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações Suplementares não serão objeto de garantia firme de 
liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início de 
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, 
desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme 
definido neste Prospecto).  
No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa (“Preço por Ação”). 
Nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício-Circular CVM/SRE, na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo desta faixa indicativa, os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e os Pedidos de 
Reserva da Oferta de Varejo (conforme definidos neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do 
Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Acionista da MRV e Investidor Não Institucional poderão desistir do seu Pedido de Reserva. O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de 
intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação 
Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação será 
calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do 
critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os 
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta, e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei no 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Acionistas da MRV (conforme definido abaixo) que venham a participar exclusivamente da Oferta Prioritária e os Investidores Não 
Institucionais (conforme definidos neste Prospecto) não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação. 
 Preço (R$)(1) Comissões (R$)(1)(2)(4) Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4) 

Preço por Ação .............................................................................. [•] [•] [•] 

Total Oferta ................................................................................... [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, 
a qual é meramente indicativa. 

(2) Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares. 
(3) Sem dedução das despesas e tributos da Oferta e sem considerar a Comissão de Incentivo. 
(4) Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto. 

A submissão do pedido de registro de companhia aberta categoria “A”, a adesão da Companhia ao segmento especial de listagem da B3, designado Novo Mercado, a reforma de seu Estatuto Social de forma a adequá-lo às disposições 
do Regulamento do Novo Mercado e a realização da Oferta, bem como seus termos e condições, foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de agosto de 2020, cuja ata foi devidamente 
registrada em [•] de [•] de 2020 perante a JUCEMG, sob o nº [•], e publicada no jornal “Estado de Minas” e no DOEMG, em [•] de [•] de 2020. 
A fixação e justificativa do preço de emissão das Ações, e por extensão, do Preço por Ação e a aprovação e homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social 
e com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, o Preço por Ação serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será devidamente registrada na JUCEMG e publicada no jornal “Estado de Minas” na data de 
disponibilização do Anúncio de Início e no DOEMG no dia útil subsequente. 
Exceto pelo registro da Oferta no Brasil, a Companhia, o Coordenador Líder e os Agentes de Colocação Internacional não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou 
órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. 
Será admitido o recebimento de reservas a partir de [•] de [•] de 2020, para subscrição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor após o início do Prazo de Distribuição (conforme definido neste Prospecto). 
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido perante a CVM em [•] de [•] de 2020. 
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO 
SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS. 
ESTE PROSPECTO NÃO DEVE, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES. AO DECIDIR INVESTIR NAS AÇÕES, POTENCIAIS INVESTIDORES DEVERÃO 
REALIZAR SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA, DE SUAS ATIVIDADES E DOS RISCOS DECORRENTES DO INVESTIMENTO NAS AÇÕES. 
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO 
RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” DESCRITOS NAS PÁGINAS 19 E 73, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE 
RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À 
COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES. 
 

 
Coordenadores 

Coordenador Líder Agente Estabilizador  
A data deste Prospecto Preliminar é [•] de [•] de 2020. 

Ticker Novo Mercado 
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1 

DEFINIÇÕES 

Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Urba” ou nós referem-se, a menos que o contexto 
determine de forma diversa, a Urba Desenvolvimento Urbano S.A. na data deste Prospecto. Os 
termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável. 

Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção 
“Sumário da Oferta”, na página 25 deste Prospecto. 

Administradores Membros do Conselho de Administração e da Diretoria da 
Companhia. 

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 
de Capitais. 

Assembleia Geral Assembleia geral de acionistas da Companhia. 

Auditores Independentes  
ou KPMG 

KPMG Auditores Independentes.  

B3 B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão. 

Banco Central ou BACEN Banco Central do Brasil. 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 

CADE Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

CMN Conselho Monetário Nacional. 

CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

Código ANBIMA Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as 
Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores 
Mobiliários. 

Companhia ou Urba Urba Desenvolvimento Urbano S.A. 

Conselho de Administração O conselho de administração da Companhia. 

Contrato de Participação no 
Novo Mercado  

Contrato de Participação no Novo Mercado a ser celebrado entre 
a Companhia e a B3, por meio do qual a Companhia vai aderir ao 
segmento de Listagem do Novo Mercado da B3. 

Offering Memoranda Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering 
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Distribuição 
Internacional, considerados em conjunto. 

Controladores da MRV Os acionistas controladores da MRV que renunciaram 
expressamente a sua prioridade na subscrição das Ações, no 
âmbito da Oferta Prioritária. 

CVM  Comissão de Valores Mobiliários. 

Deliberação CVM 476  Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005. 

Diretoria  A diretoria da Companhia. 
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DOEMG Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

Estados Unidos  Estados Unidos da América. 

Estatuto Social  Estatuto social da Companhia. 

Formulário de Referência  Formulário de Referência da Companhia, elaborado nos termos 
da Instrução CVM 480, anexo a este Prospecto. 

IOF/Câmbio Imposto sobre operações financeiras de câmbio. 

Instrução CVM 400  Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 480  Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 505 Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 539 Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 560 Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme 
alterada. 

JUCEMG Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 

Lei 4.131  Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada. 

Lei das Sociedades por 
Ações  

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Lei do Mercado de Valores 
Mobiliários 

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

MRV A acionista controladora da Companhia, a MRV Engenharia e 
Participações S.A. 

Novo Mercado  Segmento especial de listagem da B3 que estabelece regras 
diferenciadas de governança corporativa e divulgação de 
informações ao mercado a serem observadas pela Companhia, 
mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das 
Sociedades por Ações. 

Participação dos 
Controladores 

Os Controladores da MRV possuem, na data deste Prospecto 
Preliminar, e possuirão na Segunda Data de Corte, participação 
societária equivalente a [•]% ([•] por cento) do capital social 
da MRV. 

Prospecto ou Prospecto 
Preliminar  

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição 
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Urba 
Desenvolvimento Urbano S.A., incluindo o Formulário de 
Referência anexo a este Prospecto e eventuais aditamentos e/ou 
suplementos.  
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Prospecto Definitivo O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária 
de Ações Ordinárias de Emissão da Urba Desenvolvimento 
Urbano S.A., incluindo o Formulário de Referência a ele anexo e 
eventuais aditamentos e/ou suplementos. 

Prospectos O Prospecto Definitivo e o Prospecto Preliminar, considerados em 
conjunto. 

Real, real, reais ou R$  Moeda oficial corrente no Brasil. 

Rule 144A Rule 144A editada ao amparo do Securities Act. 

Regulamento do Novo 
Mercado 

Regulamento de listagem do Novo Mercado editado pela B3, que 
disciplina os requisitos para a negociação de valores mobiliários 
de companhias abertas no Novo Mercado, estabelecendo regras 
de listagem diferenciadas para essas companhias, seus 
administradores e seus acionistas controladores. 

Renúncia dos Controladores Os Controladores da MRV renunciaram expressamente a sua 
prioridade na subscrição das Ações, no âmbito da Oferta 
Prioritária. 

Regulation S Regulation S editado ao amparo do Securities Act. 

Resolução CMN 4.373  Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014. 

SEC  Securities and Exchange Commission, a comissão de valores 
mobiliários dos Estados Unidos. 

Securities Act  Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado. 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA 

Identificação Urba Desenvolvimento Urbano S.A. 

Registro na CVM A Companhia encontra-se em fase de obtenção de registro como 
emissora de valores mobiliários categoria “A” perante a CVM, 
sendo que o pedido de registro de companhia aberta e da Oferta 
foram requeridos em 28 de agosto de 2020. 

Sede Avenida Professor Mário Werneck nº 621,10º andar, 
CEP 30.455-610, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais. 

Prazo de Duração Indeterminado. 

Diretoria de Relações com 
Investidores 

Localizada na Avenida Professor Mário Werneck 
nº 621,10º andar, CEP 30.455-610, na cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais. O Diretor de Relações com Investidores 
é o Sr. José Roberto Diniz Santos. O telefone da nossa Diretoria 
de Relações com Investidores é (31) 3615-8817 e o seu endereço 
eletrônico é ri.urba@vivaurba.com.br. 

Títulos e Valores Mobiliários 
Emitidos 

As ações ordinárias de emissão da Companhia encontram-se 
listadas no segmento de Novo Mercado da B3 sob o código “[•]”. 

Canais de Divulgação da 
Companhia 

As informações referentes à Companhia são divulgadas no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais, no jornal “Estado de Minas” e 
no website: http://www.vivaurba.com.br/ri 

Website http://www.vivaurba.com.br. As informações constantes no site da 
Companhia não são parte integrante deste Prospecto e não estão 
a ele incorporadas por referência. 

Informações Adicionais Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais sobre a 
Companhia e a Oferta poderão ser obtidos junto: (i) à Companhia, 
em sua Sede e/ou em seu website; (ii) aos Coordenadores da 
Oferta, nos endereços indicados neste Prospecto ou nos seus 
respectivos websites; (iii) à B3, em seu website: www.b3.com.br; 
ou (iv) à CVM, Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, na 
cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e na Rua 
Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São 
Paulo, no estado de São Paulo, ou em seu website: 
www.cvm.gov.br. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO 

Este Prospecto inclui estimativas e declarações futuras, principalmente, nas seções 
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco relativos à Companhia” e “Fatores de 
Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 19 e 73, respectivamente, deste 
Prospecto, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. 
Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este 
Prospecto. 

Essas considerações sobre estimativas e declarações futuras basearam-se, principalmente, em 
expectativas atuais da Companhia e estimativas sobre eventos futuros e tendências financeiras 
que afetam ou podem afetar o setor de atuação da Companhia, sua participação de mercado, 
reputação, negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, perspectivas, margens 
e/ou fluxo de caixa ou a cotação de suas ações. As estimativas e declarações futuras estão 
sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações 
disponíveis atualmente.  

Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que 
podem fazer com que as estimativas e declarações não ocorram. Tais riscos e incertezas incluem, 
entre outras situações, as seguintes:  

• os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de coronavírus 
(COVID-19) (ou outras pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na 
medida em que continuem a causar graves efeitos macroeconômicos, podendo, portanto, 
intensificar o impacto dos demais riscos aos quais estamos sujeitos; 

• o impacto do surto de coronavírus (COVID-19) na economia e condições de negócio no Brasil 
e no mundo e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais no 
combate ao surto; 

• nossa capacidade de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida 
necessária em resposta ao, ou para amenizar os impactos do, surto de coronavírus 
(COVID-19) em nossos negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição 
financeira; 

• nossa capacidade de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias ou de longo 
prazo no comportamento de nossos consumidores em razão do surto de coronavírus 
(COVID-19) (ou outras pandemias, epidemias e crises similares), mesmo após o surto ter sido 
suficientemente controlado; 

• os efeitos da crise financeira econômica no Brasil; 

• intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas, ambiente 
regulatório ou regulamentação ambiental no Brasil; 

• alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, 
desvalorização do Real, taxas de juros, câmbio, nível de emprego, crescimento populacional, 
confiança do consumidor e a liquidez dos mercados de capitais; 

• instabilidade política no país e mudanças na situação política e macroeconômica do país; 

• eventos econômicos ou políticos que afetem a condição financeira de nossos clientes; 

• impossibilidade ou dificuldade de viabilização e implantação de novos projetos de 
desenvolvimento; 
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• modificações em leis e regulamentos aplicáveis ao setor imobiliário, incluindo os que envolvem 
questões imobiliárias, fiscais e trabalhistas; 

• atrasos, excesso ou aumento de custos não previstos na implantação ou execução de projetos; 

• aumento de custos, incluindo, mas não se limitando aos custos: (i) de operação e manutenção; 
(ii) encargos regulatórios e ambientais; e (iii) contribuições, taxas e impostos; 

• capacidade da Companhia de obter, manter e renovar as autorizações, concessões e licenças 
governamentais aplicáveis que viabilizem seus projetos; 

• a capacidade da Companhia de competir de maneira bem sucedida em todos os segmentos e 
mercados geográficos nos quais atualmente opera ou venha a operar no futuro; 

• nível de endividamento e correspondentes exigências de serviço de dívida da Companhia e 
das demais empresas de seu grupo econômico; 

• capacidade da Companhia de obter novos financiamentos quando necessário, e, em termos 
razoáveis;  

• crises políticas, acontecimentos e a percepção de risco relacionados com as investigações de 
anticorrupção envolvendo companhias abertas e empresas estatais brasileiras de vários 
setores, empresários e políticos, e o impacto de tais investigações na economia e no cenário 
político brasileiros como um todo; 

• impacto da recessão econômica e do eventual ajuste fiscal que poderá afetar negativamente o 
crescimento da demanda na economia brasileira como um todo; 

• fatores negativos ou tendências que podem afetar seus negócios, participação no mercado, 
condição financeira, liquidez ou resultados de suas operações; e 

• outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais 
Fatores de Risco relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às 
Ações”, nas páginas 19 e 73, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção 
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este 
Prospecto. 

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e pode não conter todos os fatores que sejam 
relevantes para cada investidor. Adicionalmente, em virtude de tais riscos e incertezas, os fatores 
acima mencionados podem não ocorrer ou os riscos e incertezas podem causar resultados que 
podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas 
sobre o futuro. 

O investidor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de outros 
discutidos neste Prospecto e no Formulário de Referência, poderão afetar os resultados 
futuros da companhia e poderão levar a resultados diferentes daqueles contidos, expressa 
ou implicitamente, nas declarações e estimativas neste Prospecto. Tais estimativas referem-
se apenas à data em que foram expressas, sendo que a companhia e os Coordenadores da 
Oferta não assumem a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas 
estimativas e declarações futuras em razão da ocorrência de nova informação, eventos 
futuros ou de qualquer outra forma. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e 
valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. 
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As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, pretende”, “espera” e 
palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro. Estas 
estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um desempenho 
futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser substancialmente diferentes 
das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras constantes neste Prospecto e no 
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto. 

Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos 
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da 
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua 
participação e posição competitiva no mercado, poderão apresentar diferenças significativas se 
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos 
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de controle ou 
previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser 
tomada somente baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto e no 
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto. 

Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da 
Companhia, anexo a este Prospecto, podem ter sido, em alguns casos, arredondados para 
números inteiros. 
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SUMÁRIO DA COMPANHIA 

ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS 
SOBRE A COMPANHIA ESTÃO NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE 
PROSPECTO. LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. A COMPANHIA DECLARA QUE AS INFORMAÇÕES 
APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE 
REFERÊNCIA. ESTE SUMÁRIO NÃO CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE O INVESTIDOR DEVE CONSIDERAR 
ANTES DE INVESTIR NAS AÇÕES DA COMPANHIA. ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIR NAS AÇÕES 
DA COMPANHIA, O INVESTIDOR DEVE LER CUIDADOSA E ATENTAMENTE TODO ESTE PROSPECTO E O 
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS SEÇÕES “CONSIDERAÇÕES 
SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO”, “PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À 
COMPANHIA”, “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” NAS PÁGINAS 5, 19 e 73 DESTE 
PROSPECTO, BEM COMO AS SEÇÕES “3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS”, “4. FATORES DE 
RISCO” E “10. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES”, RESPECTIVAMENTE, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, 
ANEXO A ESTE PROSPECTO, A PARTIR DA PÁGINA 307, ALÉM DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS DA COMPANHIA, ANEXAS A ESTE PROSPECTO, A PARTIR DA PÁGINA 153, E ÀS 
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PRO FORMA ANEXADAS A ESTE PROSPECTO, A PARTIR DA PÁGINA 153, SALVO 
INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS TERMOS “NÓS”, “NOS”, “NOSSOS/NOSSAS” E “COMPANHIA” REFEREM-SE À 
URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. E SUAS CONTROLADAS E SUBSIDIÁRIAS. 

VISÃO GERAL 

A Urba foi constituída em 2012 como empresa do Grupo MRV dedicada ao desenvolvimento imobiliário urbano, com o 
objetivo de desenvolver áreas urbanas de forma sustentável para o uso residencial, comercial ou industrial. Com a parceria 
estratégica com o Grupo MRV&CO, maior grupo imobiliário na América Latina em termos de faturamento, segundo a 
Economática, e com 40 anos de história, a Companhia atualmente tem presença em mais de 16 cidades de 5 estados 
brasileiros, sendo eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraíba. 

A Urba, que conta com mais de 6.700 unidades lançadas e 4.600 entregues, é especialista em loteamentos, abertos e 
fechados, e condomínios residenciais, focados no público de baixa e média renda, em localizações estratégicas, planejados 
para possibilitar maior comodidade e qualidade de vida. Localizados em vetores de crescimento das cidades, os terrenos 
contam com projetos paisagísticos em toda a sua extensão, valorizando ainda mais a região e trazendo uma nova 
experiência aos compradores através do conceito de Smart Cities. A Urba se diferencia por sua proposta de valor ao 
oferecer acessibilidade e alta qualidade, democratizando o acesso ao bem-estar e a qualidade de vida. 

 

Loteamento Bem Viver Campos – Campos dos Goytacazes – RJ. 

Os bairros planejados pela Urba são completos, com toda a infraestrutura de urbanização para o desenvolvimento da região 
de forma sustentável, visando proporcionar melhor experiência ao morador e à comunidade. A Companhia combina em 
seus empreendimentos áreas de lotes residenciais, lotes destinados ao uso comercial e espaços compartilhados de 
convivência, promovendo maior bem-estar e comodidade dos moradores. 
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Uma importante alavanca competitiva é o acordo operacional mantido com a MRV para a construção de casas e 
apartamentos, o que acreditamos que nos permitirá aumentar a liquidez dos produtos e acelerar o prazo de recebimento da 
Urba, consequentemente reduzindo o ciclo operacional do projeto. Neste modelo a MRV incorpora sobre lotes urbanizados 
pela Urba. Um outro importante diferencial é a diversificação do funding para o crédito habitacional. O financiamento para 
compra pode ser feito por carteira própria, via Caixa Econômica Federal (aquisição de terreno e construção, além da nova 
linha de financiamento de lotes urbanizados residenciais, lançada recentemente) e securitização de recebíveis.  

PARCERIA ESTRATÉGICA 

Criada a partir do maior grupo imobiliário da América Latina, a Urba nasceu para escrever sua própria história. Da MRV 
herda a maturidade, a compreensão do mercado, a expertise em processos que garantam larga escala, qualidade e custos 
atrativos; a cultura da governança corporativa, da inovação e da sustentabilidade – aspectos que alçaram a MRV a uma 
posição de destaque no mercado brasileiro de construção civil. 

A Urba, desde sua origem, é uma empresa autônoma, rentável, com um pacote bastante tangível de vantagens 
competitivas - resultantes de sua sinergia com a MRV - e com processos já parametrizados para o exigente mercado de 
capitais. 

Acordo Operacional – Visão Geral 

Sendo assim, em 18 de agosto de 2020, a Companhia celebrou contrato de parceria estratégica de longo termo com a MRV 
(“Acordo Operacional”), visando apoderar-se de sinergias com o maior grupo imobiliário na América Latina. A parceria 
firmada engloba as mais diferentes fases dentro do modelo de negócios da Urba, conforme descrito abaixo. 

A Companhia acredita que tal parceria traz à Companhia importante vantagem estratégica em relação aos seus 
competidores, por poder contar com a solidez, nome e expertise de um grupo consolidado no mercado imobiliário brasileiro, 
com mais de 40 anos e atividades em mais de 160 cidades, 22 estados e no Distrito Federal. 

O Acordo Operacional firmado com a MRV foi negociado de forma independente e em bases comutativas. Em linhas gerais, 
o Acordo Operacional estabelece: 

(i) a outorga recíproca de um direito de preferência para exploração em conjunto de novos terrenos não parcelados que 
venham a ser identificados por Urba ou MRV (“Novos Terrenos”), desde que atendam aos requisitos de localização e 
metragem mínima e envolvam (a) o desenvolvimento de lotes urbanizados residenciais e incorporação imobiliária, 
concomitantemente (“Empreendimento Misto”), ou (b) o desenvolvimento de incorporação imobiliária pela MRV e prestação, 
pela Urba, de serviços de urbanização, ou desenvolvimento de loteamento pela Urba e prestação, pela MRV, de serviços de 
construção de unidades habitacionais sobre os lotes comercializados pela Urba (“Integração Service”); 

(ii) Empreendimentos Mistos e Integrações Service poderão ser desenvolvidos com terceiros em Novos Terrenos apenas 
nas hipóteses de (a) MRV ou Urba, conforme o caso, decidir não exercer seu direito de preferência; ou (b) as partes não 
chegarem a um consenso quanto aos termos comerciais para exploração do Empreendimento Misto ou Integração Service 
em conjunto; 

(iii) a exploração individual do Novo Terreno pela parte que o houver identificado não representará violação ao Acordo 
Operacional. O direito de preferência acordado não será aplicável (a) aos casos em que a MRV ou a Urba sejam 
convidadas por terceiros para participar em Empreendimentos Mistos, desde que não sejam realizados em Novos Terrenos 
captados por MRV ou Urba; (b) aos Empreendimentos Mistos que, na presente data, estejam em desenvolvimento com 
terceiros; e (c) às oportunidades para aquisição de glebas que possuam área inferior à metragem mínima definida pelas 
partes, já estejam parceladas, não sejam passíveis de utilização para o desenvolvimento de Empreendimentos Mistos ou 
Integrações Service ou que estejam localizadas em área de interesse de apenas uma das partes. 

O Acordo Operacional também prevê que sua execução será acompanhada por um comitê misto, que terá dentre suas 
atribuições a obrigação de elaborar, semestralmente, uma proposta de plano conjunto para a identificação e alocação de 
Novos Terrenos e o desenvolvimento de Empreendimentos Mistos e Integrações Service. 

Importante ressaltar que os acordos entre Urba e MRV, apesar de conferirem vantagens competitivas importantes a ambas 
as companhias, em razão de um maior aproveitamento de sinergias entre suas linhas de negócios, foram negociados de 
forma independente e em bases comutativas, de forma que todas as transações ocorram dentro do padrão de mercado, 
porém com condições favoráveis a ambas companhias. 

O Acordo Operacional vigerá pelo prazo de 7 (sete) anos, sendo automaticamente prorrogado por igual período caso 
nenhuma das partes se manifeste em sentido contrário. 
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VISÃO DE MERCADO 

Em 2017, a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) desenvolveu um estudo em parceria com a FGV 
que revelou um déficit habitacional no Brasil de 7,7 milhões de unidades, sendo que 40,6% era oriundo de imóveis para 
famílias com renda inferior a 1 salário mínimo, o que significava 3,1 milhões de famílias nesta faixa de renda sem acesso à 
habitação. Outros 56,8% do déficit correspondiam a famílias com renda entre 1 a 5 salários mínimos, o que corresponde a 
4,3 milhões de famílias sem acesso à habitação no país. O estudo revelou também que, até 2027, serão necessárias 6,1 
milhões de novas moradias para atender às famílias com renda média entre 1 a 5 salários mínimos, o que se equivale a 600 
mil novas residências por ano. 

Atualmente, conforme pesquisa da Deloitte, em parceria com a ABRAINC, realizada em 20191, 70% das pessoas possuem 
preferências por casas em comparação com apartamentos, buscando prioritariamente privacidade. Com a pandemia, a 
busca por residências sofreu uma aceleração ainda maior na busca pela casa própria. A demanda nesse segmento vem 
crescendo exponencialmente mesmo durante a pandemia da Covid-19. Dessa forma, a expectativa da Companhia é que o 
produto da Urba - que oferece o conceito de Smart Cities (preservação do meio ambiente, qualidade de vida e 
funcionalidade) - tenha um aumento de demanda para os próximos anos.  

 

O momento do país, com foco em políticas de responsabilidade fiscal, bem como em contenção da inflação, tende a 
impulsionar ainda mais a disponibilidade de crédito na economia, gerando taxas de juros atrativas, consequentemente 
aumentando o acesso ao crédito imobiliário.  

Diante desse cenário econômico e de mercado, a Urba posiciona-se de forma estratégica, ofertando produtos que atendem 
a necessidade de seus potenciais clientes, que se encotnram, na sua maioria, na faixa de renda familiar entre 2 e 5 salários 
mínimos. Os loteamentos da Urba possuem alto padrão de qualidade, com lotes custando entre R$60 mil e R$100 mil. 

O produto da Urba busca atender, portanto, à fatia de maior demanda conforme exposto na pirâmide de estimativa de 
residências em 2030:  

 

 
1 https://www.abrainc.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Abrainc-Pesquisa-v10.pdf 
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Fonte: Ministério de Desenvolvimento Regional e FGV  

Além disso, este segmento passou a contar, a partir de agosto de 2020, com o financiamento da Caixa Econômica Federal 
para aquisição de lotes, a qual importa redução em 50% do valor médio da prestação mensal do potencial cliente, um 
aumento no período de financiamento e uma diminuição da renda mínima, o que poderá alavancar a expansão da Urba 
mediante ampliação da sua capacidade de atendimento ao cliente. Apresenta-se a seguir o comparativo de aplicação desta 
linha de crédito: 

 

A Urba busca ser líder relevante no segmento de loteamentos para baixa e média renda, mercado este de tamanho 
expressivo, como já comentado anteriormente. O segmento de loteamentos apresenta elevado grau de fragmentação 
contando atualmente com mais de 580 players, de acordo com a AELO (Associação das Empresas de Loteamento), e não 
apresenta competidores com abrangência nacional, o que, no entendimento da Companhia, permite apresentar 
desempenhos operacionais e financeiros atrativos, com potencial crescimento de vendas. 

As pesquisas demonstram um grande vácuo a ser preenchido no mercado de desenvolvimento habitacional no Brasil. Após 
a Oferta, a Urba acredita que estará idealmente posicionada para atender a demanda do mercado nos próximos anos, 
através de novos investimentos em seu já consolidado landbank e usufruindo da parceria estratégica de longa data 
desenvolvida com a MRV. 

MODELO DE NEGÓCIOS 

Desenvolvimento do Produto 

 

• Loteamento aberto: bairro planejado com infraestrutura composto por lotes residenciais e comerciais a partir de 125 
m². Contempla além dos lotes, área de lazer, estrutura viária e área de preservação. 

• Loteamento fechado: bairro planejado com infraestrutura completa de lazer, com controle de acesso através de 
concessão de uso e cercamento. 

• Condomínio de lotes: empreendimento com infraestrutura completa de lazer e regramento pela lei de incorporação. 



 

12 

A Urba coordena e participa de todas as fases do desenvolvimento imobiliário, incluindo: (i) identificação de regiões 
estratégicas; (ii) busca de terrenos que atendam às demandas do potencial projeto; (iii) aquisição dos terrenos; (iv) 
desenvolvimento do projeto urbanístico e paisagístico do empreendimento e obtenção de licenças, alvarás e autorizações 
relacionadas ao projeto; (v) execução e gestão das obras; (vi) realização de marketing e vendas dos lotes do projeto; e (vii) 
gestão do relacionamento comercial e financeiro com os clientes até a quitação da compra. 

Ciclo Operacional 

O modelo de negócio da Companhia é diferenciado, visto que a estratégia adotada é a aquisição do terreno, ao invés da 
parceria tradicional, modelo usualmente utilizado por outros players do mercado. Essa estratégia permite que a Urba 
execute os projetos em terrenos nos quais já figura como proprietária, mitigando desta maneira riscos de empreender no 
terreno de terceiros.  

A opção de aquisição do terreno com possível antecipação de recursos ao vendedor possibilita maior poder de negociação, 
resultando em significativos descontos que podem ultrapassar 50% no valor da terra, contribuindo com o aumento da 
rentabilidade da Companhia.  

Considerando a necessidade de recursos financeiros para aquisição e desenvolvimento dos projetos, a Companhia dispõe 
de diferentes estratégias para gerenciar o ciclo financeiro, observando os principais indicadores de rentabilidade, como: 
margens, taxa interna de retorno e payback. A análise e monitoramento constante dos indicadores permite a Companhia 
maximizar a margem bruta e/ou reduzir a exposição de caixa acelerando o retorno do capital investido, conforme destacado 
no gráfico abaixo: 

  

TVO: “Termo de Vistoria de Obras” – documento que certifica a conclusão das obras. 
Pró-soluto: recebíveis sem garantia real. 
1) O modelo representado pela linha laranja é o fluxo de caixa acumulado do projeto tradicional do setor de loteamento, 

considerando financiamento direto com a Urba em 144 meses. Neste modelo, a Companhia celebra contratos que 
possuem cláusulas de alienação fiduciária, o que reduz inadimplência e mitiga o risco de distrato; 

2) O modelo representado pela linha em verde é o fluxo de caixa acumulado para o “Projeto Casas”, desenvolvido em 
parceria com a MRV, conforme detalhado acima em “Parceria Estratégica”. Neste modelo, a incorporadora vende a 
casa e a Urba, por ser a dona do terreno, recebe o valor integral do lote no momento da assinatura do contrato de 
financiamento bancário entre cliente e instituição financeira, o que representa um forte encurtamento do prazo de 
recebimento (recebimento integral quando o cliente assina o contrato de financiamento com a instituição financeira); 

3) O modelo representado pela linha amarela é o fluxo de caixa acumulado para o cenário em que o cliente assina 
contrato de compra e venda do lote com a instituição financeira. Neste cenário, a Companhia recebe o valor financiado 
(60 ou 70% do valor do imóvel, a depender do plano de financiamento), no momento da assinatura do contrato de 
financiamento, o que ocorre após a finalização das obras do lote (TVO emitido). 
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Adicionalmente, a Companhia poderá utilizar da modalidade de securitização de recebíveis, a depender das condições de 
mercado. 

ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO 

Próximos lançamentos 

A Companhia desde 2017 tem estrategicamente envidado esforços para fortalecimento do seu landbank e consolidação de 
atuação e regionalização de sua marca no interior do estado de São Paulo. Abaixo, alguns exemplos dos próximos 
lançamentos nessa região: 

 

Expansão geográfica no médio e longo prazo 

O acordo operacional com a MRV fornecerá o know-how necessário para a Urba expandir além de suas atuais 16 cidades 
para novas localidades que a MRV já possui experiência de atuação (atualmente a MRV está presente em mais de 160 
cidades). Suportada pela experiência prévia e know-how adquirido pela MRV em movimentos de expansão geográfica, a 
Urba entende que será capaz de ampliar sua atuação de forma orgânica e sustentável. 

A Companhia utiliza de ferramentas tecnológicas para o mapeamento e planejamento da expansão geográfica. A exemplo, 
o UrbaGo é uma ferramenta utilizada para avaliar a demanda imobiliária de potenciais regiões alvo a partir de dados sócio 
demográficos e de consumo, elencando os municípios conforme grau de atratividade.  

A estratégia de expansão atual contempla cidades da região Centro Oeste, norte do Paraná e Triângulo Mineiro. Com o 
forte crescimento do agronegócio, diversos municípios do Centro Oeste estão em expansão acelerada nos últimos anos e a 
Urba poderá se beneficiar deste movimento de desenvolvimento econômico da região. A Companhia já iniciou estudos para 
expansão futura para municípios específicos, das regiões Sul e Nordeste, os quais a Urba avalia que existirá demanda por 
seus produtos.  
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A Urba utiliza-se de uma ferramenta exclusiva para gestão das ofertas de terrenos e suporte ao fluxo de processo de 
aquisição. Todo terreno estudado fica cadastrado com seus respectivos dados de negociação, além de informações 
sociodemográficas e de concorrentes da região. 

 

INDICADORES FINANCEIROS RELEVANTES 

A estratégia financeira da Urba se reflete nos dados de crescimento de VGV vendido, despesas com vendas vs. receita 
líquida, lucro bruto e margem e despesas gerais e administrativas vs. receita líquida, conforme principais informações 
financeiras abaixo: 

R$ milhões 2017 2018 2019 1T 20 2T 20
VGV Vendido 56,0 74,3 109,0 16,7 58,7
(=) Receita operacional líquida 54,4 35,5 58,4 12,2 39,9

(-) Custos dos lotes vendidos -33 -23 -37 -6 -23
(=) Lucro bruto 21,4 12,5 21,4 5,4 16,8

(+) Custos financeiros no custo dos lotes vendidos 2,1 1,5 2,0 0,5 0,4
 Lucro bruto ajustado pelo custo financeiro 23,5 14,0 23,4 5,9 17,2
 Margem bruta ajustada pelo custo financeiro 43% 39% 40% 49% 44%

Exercício findo em 31 de dezembro de

 

O Valor Geral de Vendas (VGV) é apurado pelo somatório dos valores dos lotes vendidos em cada período demonstrado. 
Conforme gráfico acima, a Companhia apresenta forte evolução nas vendas contratadas nos últimos três anos e nos dois 
primeiros trimestres de 2020. A Companhia entende que o Valor Geral de Vendas é um importante indicador para entender 
a evolução de seu crescimento. 
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A margem bruta é um importante indicador de lucratividade para a Companhia, pois demonstra o valor do “ganho” 
econômico no processo de transformação de grandes áreas de terras em lotes urbanizados. O ajuste pelo custo financeiro 
tem o objetivo de eliminar o efeito da estrutura de capital adotada para financiar as atividades da Companhia. 

As margens brutas ajustadas da Companhia indicam a lucratividade potencial de suas atividades. 

Abaixo alguns outros indicadores que a Companhia entende serem importantes para o entendimento da evolução das 
operações da Companhia nos últimos anos: 

Estrutura de capital equilibrada com perfil de longo prazo. A Companhia apresenta perfil de endividamento de longo prazo, 
com índice de liquidez corrente de 2,0 em 30 de junho de 2020 (6,8 em 31 dezembro de 2019, 3,6 em 31 de dezembro de 
2018 e 2,4 em 31 de dezembro de 2017). 

A Companhia apresentou, no último exercício social, redução no seu indicador de Dívida Líquida/Patrimônio Líquido (0,81 
em 30 de junho de 2020, 0,89 em 31 de dezembro de 2019, 0,67 em 31 de dezembro de 2018 e 0,56 em 31 de dezembro 
de 2017).  

A Companhia necessita de capital próprio para a aquisição de terrenos em caixa com descontos que podem chegar a 50%, 
visando obter retornos superiores e a perenidade do negócio. 

Margens operacionais elevadas. A Urba possui elevadas margens operacionais. Isso se dá em razão do alto mercado 
endereçável da Companhia, excelência operacional, compras de materiais e contratação de serviços nas mesmas 
condições da MRV e produtos acessíveis de alta qualidade.  

A margem bruta para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 foi de 43,1% (36,6%, 35,2% e 39,3% para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente). A margem bruta ajustada pelo custo 
financeiro para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 foi de 44,8% (40,0%, 39,4% e 43,2% para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente). 

O Ebitda Ajustado foi de R$13,8 milhões (margem Ebitda Ajustada 26,7%), para o período de seis meses encerrado em 30 
de junho de 2020, e para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foi de R$5,9 milhões 
(margem Ebitda Ajustada de 10,1%), -R$2,5 milhões (margem Ebitda Ajustada de -7,2%) e R$4,8 milhões (margem Ebitda 
Ajustada de 8,9%), respectivamente.  

Alocação eficiente de recursos, com geração de ativos com taxas de retorno atraentes. Em virtude da indústria na qual a 
Urba está inserida, a Companhia possui um alto grau de imobilização de seus recursos, devido ao ciclo operacional de seus 
negócios. No entanto, a imobilização de capital geral proporciona elevado grau de rentabilidade e retorno em seus projetos. 

PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS 

Sponsorship da maior incorporadora da América Latina, MRV, trazendo sinergias relevantes para o modelo de 
negócios da Urba 

A sinergia desenvolvida entre a Urba e a MRV, coloca a Companhia em posição privilegiada no mercado, proporcionando 
aceleração da curva de aprendizado através da absorção do know-how MRV. Dentre as principais sinergias, destacam-se: 

• força de negociação junto à cadeia de suprimentos; 

• utilização de amplo investimento em tecnologia; 

• adoção do modelo de crédito do Banco MRV; 

• alcance nacional na busca de oportunidades de negócios;  

• realização de projetos em conjunto, trazendo oportunidades de ganho para as duas empresas;   

• potencialização do processo de venda, marketing através de seus canais digitais; e 

• contratação dos serviços de back office da MRV, envolvendo as áreas de contabilidade, financeiro, jurídico, TI, RH, 
Departamento Pessoal, dentre outras. 

Além do exposto acima, a integração da Urba à plataforma de habitação da MRV&CO complementa o mix de produtos 
ofertados, possibilitando um melhor aproveitamento dos mais de 100.000 potenciais clientes que acessam o site da MRV 
por mês.  
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Capacidade financeira e expertise única no mercado de loteamentos, constituindo relevante barreira frente a 
competidores e novos entrantes  

O mercado de loteamentos é caracterizado tradicionalmente por elevada complexidade na formação de landbank, projetos 
de ciclos mais longos e demanda de capacidades técnicas e operacionais complexas. 

A Urba apresenta os seguintes diferenciais competitivos: 

a) Importantes estratégias para aumento de liquidez e encurtamento do ciclo operacional, sendo as principais iniciativas: 
(i) recebimento integral do valor do lote pela Urba na parceria com a MRV (Projeto Casas), no momento do repasse do 
cliente à instituição financeira, ainda durante o período de urbanização do loteamento; (ii) desconto de recebíveis; (iii) 
repasse do comprador para instituições financeiras. 

b) Corpo técnico e administrativo altamente capacitado, experiente e com extenso histórico de atuação no mercado de 
loteamentos, capaz de atuar em todas as etapas do processo da Companhia. 

c) Capacidade diferenciada de prospecção de terrenos alavancada na alta penetração e ampla presença da MRV no 
país, presente em 22 estados e mais de 160 cidades. 

Produtos acessíveis e aderentes às demandas do mercado 

A Urba atua no que entende ser um processo de democratização da qualidade de vida por meio de sua oferta de terrenos 
acessíveis ao público alvo de baixa e média renda. Seus empreendimentos compreendem loteamentos abertos ou 
fechados, e condomínios, nos quais os lotes apresentam tamanho médio entre 125 e 200 m² e preço médio entre R$60.000 
a R$100.000, e estão localizados estrategicamente em regiões com fácil e rápido acesso aos centros urbanos das cidades. 

Adicionalmente, seus loteamentos e condomínios são projetados com a utilização, de forma crescente, do conceito Smart 
Cities, prezando sempre por projetos urbanísticos e paisagísticos sustentáveis, visando maior conforto e comodidade de 
seus clientes. Os projetos passam por um processo inicial de idealização do conceito urbanístico baseado na integração 
com o meio ambiente, conveniência, e estrutura de lazer, aliado à qualidade de engenharia já reconhecida nos projetos da 
MRV. 

Seus projetos contam com infraestrutura completa e de primeira linha, oferecendo ciclovias, praças, área de lazer completas 
com área recreativa para todas as idades, tais como playground, quadras esportivas e academia. Alguns empreendimentos 
também preveem terrenos adjacentes destinados a empreendimentos comerciais, contribuindo para desenvolvimento da 
região ao redor dos lotes, impactando positivamente na qualidade de vida de seus clientes e consequentemente valorizando 
a região. 

 

A possibilidade de entregar casas em parte dos lotes, em parceria com a MRV, proporciona vida imediata ao bairro, valoriza 
os lotes dos clientes e acelera o desenvolvimento do comércio e autossuficiência da comunidade. 

Desta forma, a Urba contribui para suprir o desejo da maioria das famílias, dado que cerca de 70% apresenta preferência 
por morar em casas, de acordo com estudo “Survey do Consumidor” da Deloitte, em parceria com a ABRAINC de 2019.  
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Gestores Experientes 

Como reflexo do grupo a que pertence, a Companhia traz uma cultura de gestão profissional e é apoiada por processos de 
governança corporativa e sustentabilidade. A gestão por uma equipe competente, composta por executivos do grupo e 
profissionais experientes do mercado, está no centro do negócio da Urba, que tem de navegar diariamente pelo complexo 
ambiente regulatório, legal e econômico brasileiro. Profissionais independentes integram o Conselho de Administração da 
Companhia, e esta possui equipes próprias de prospecção de terrenos e das áreas comercial e de marketing.  

Landbank 

O Landbank da Urba é composto por 4,8 milhões de metros quadrados. Atualmente a Companhia possui 30 projetos 
desenvolvidos e em desenvolvimento, distribuídos por diversas regiões do país. A parceria de longo prazo com a MRV e a 
captação pretendida serão capazes de impulsionar o tamanho e a qualidade do landbank, que poderá se beneficiar do novo 
ciclo do mercado imobiliário que se inicia com a retomada da economia no contexto pós pandemia do Covid-19.  

A Companhia acredita que seu landbank é qualificado e com diversas vantagens, entre as quais pode-se destacar: 

i) possibilidade de mix de produto dentro de um mesmo projeto (lotes, casas, incorporação, comercial e industrial); 

ii) localização em cidades com potencial de consumo e renda adequados ao perfil de produtos da Companhia; 

iii) localização privilegiada na cidade (primeira área no vetor de crescimento); 

iv) pulverização de regiões dentro do município (quando há mais de um empreendimento na mesma cidade); 

v) volume adequado de unidades por lançamento, considerando o potencial de consumo na região. 

O landbank da Companhia possui um VGV total estimado de R$3,1 bilhões (R$2,3 bilhões considerando a participação da 
Urba). Esses projetos contemplam aproximadamente 4,8 milhões de metros quadrados em área e irão proporcionar 
aproximadamente 30.600 unidades.  

Identificação e licenciamento de terrenos 

Com forte atuação em 5 estados do país e contando com a experiência e solidez da MRV, a Companhia possui atualmente 
grande capacidade de identificar e licenciar áreas e terrenos para suas operações de forma eficiente e veloz. Como é de 
conhecimento, o ambiente regulatório brasileiro é de grande complexidade - as aprovações e os licenciamentos de projetos 
de loteamento são processos complexos e demorados, que demandam o entendimento profundo de diversas legislações e 
regulações de órgãos municipais, estaduais e federais. Nesse sentido, a complexidade envolvida no processo de 
desenvolvimento e aprovação do parcelamento do solo, aliada ao tempo e energia exigidos para ultrapassar todos os 
entraves burocráticos, legais e ambientais que obstruem a entrada de novos agentes no setor, acarretam maior dificuldade 
de surgimento de novos competidores.  

Além disso, a parceria com a MRV por meio do Acordo Operacional oferece a capilaridade necessária para a originação de 
bons terrenos onde a Urba hoje não está inserida. 

Posicionamento diferenciado no mercado de loteamentos e condomínios, segmento com elevadas barreiras a 
novos entrantes 

A Urba acredita ser um player único em um mercado altamente fragmentado, com altas barreiras de entrada, como: 

(i) a complexidade na originação da landbank; 

(ii) a natureza do negócio (capital intensivo, com alto investimento inicial); 

(iii) pré-requisitos altamente complexos para capacidades técnicas e operacionais, 

(iv) períodos longos de aprovação regulatória e de ciclo de caixa do ativo; e 

(v) baixa atratividade de linhas de crédito para desenvolvimento de loteamentos. 

Em razão da posição solidificada da Companhia, aliada à parceria estratégica com a MRV e o histórico favorável de 
entregas, a Companhia entende que sua posição no mercado de loteamentos e condomínios permanecerá privilegiada 
pelos próximos anos, o que favorece maiores margens de crescimento e retorno. 

Histórico diferenciado e comprovado no desenvolvimento e implementação de empreendimentos 

A Companhia já lançou mais de 6.700 unidades e entregou 4.600 em 16 cidades e 5 estados de todo o Brasil. Apenas nos 
últimos 3 anos, foram mais de 2.500 unidades lançadas, em mais de 5 cidades.  
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A Companhia destaca-se pela capacidade de gerir o desenvolvimento de múltiplas unidades simultaneamente. 

Esse histórico bem-sucedido de execução e entrega de obras, combinado com a parceria com a MRV, é uma vantagem 
competitiva que mostra a capacidade da Companhia de desenvolver e executar os projetos de seu landbank.  

Isso se dá pela padronização dos processos e pela cadeia de suprimentos simplificada. Essa simplificação da cadeia e 
excelência nos controles e gestão fez com que a Companhia aprimorasse a qualidade do desenvolvimento dos projetos e 
metodologias de construção, resultando na otimização dos custos nos últimos anos. Além disso, verifica-se que a 
Companhia, através do controle de custos, atrelado aos altos níveis de produtividade e consistência nos padrões de 
qualidade, apresenta um prazo médio de entrega dos empreendimentos que perdura em torno de 24 meses após o início 
dos trabalhos nos canteiros de obras. 

 

Loteamento Jardins de Campos, em Campos dos Goytacazes (RJ) 

Sistema de vendas e marketing 

As vendas são realizadas por meio de uma equipe própria, especialmente treinada para cada projeto e flexível a se adaptar 
às adversidades contextuais. Trata-se de uma equipe madura, com grande experiência de gestão na área comercial e que 
traz no currículo um histórico de lançamentos de sucesso. A Companhia também atua com corretores e imobiliárias de 
excelência das cidades onde está presente, o a Companhia entende poder garantir a capilaridade, além de acelerar o 
aprendizado sobre o mercado local. 

Neste ano de 2020, a Urba registrou recorde de venda do estoque por três meses consecutivos – maio, junho e julho – em 
plena pandemia do COVID-19. As campanhas de vendas incluíram feirões on line e visitas virtuais de 360º com imagens 
captadas por drone. Um exemplo de sucesso é o empreendimento Monte das Araucárias, em São Carlos (SP), que vendeu 
95% das unidades durante o lançamento, em junho, período de isolamento social. 

De modo geral, as estratégias de marketing variam de acordo com o perfil do público e da região. A área de marketing 
participa de todo o processo desde a concepção do projeto, alinhando o produto às necessidades do cliente. 

São usados os mais diversos tipos de mídias para divulgação. As mídias on line vêm crescendo de forma orgânica e 
ganhando espaço nas campanhas de vendas. A comercialização dos empreendimentos pode ser feita também pela 
internet, assim como renegociação de contratos (self service). Atenta às novas tecnologias, a Companhia investiu no seu 
site para transformá-lo em uma plataforma digital que proporciona o atendimento aos clientes antes, durante e depois da 
aquisição do produto. Atualmente, a Urba ocupa os primeiros lugares no Google em termos de pesquisa para “bairro 
planejado”. A Companhia se beneficia do ecossistema digital da MRV, que conta com mais de 4 milhões de visualizações 
digitais por mês. 
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ATUAL ESTRUTURA SOCIETÁRIA  

A Companhia possui atualmente como controladora, com 52,07% do capital social, a MRV Engenharia e Participações S.A., 
maior grupo imobiliário da América Latina e com 40 anos de história. Abaixo organograma atual da Companhia: 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

Nossa sede está localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 
621, 10º andar. Nosso Departamento de Relações com Investidores está localizado em nossa sede e seu telefone é o +55 
31 3615 8817, o e-mail é o ri.urba@vivaurba.com.br e o site é o www.vivaurba.com.br/ri. As informações incluídas no nosso 
site, ou que poderiam ser acessadas através do nosso site, não são partes integrantes, anexadas ou incluídas por 
referência a este Prospecto. 

Principais Fatores de Risco relativos à Companhia 

O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (“OMS”) em razão da disseminação do novo coronavírus (“COVID-19”), provocou e pode 
continuar provocando um efeito adverso em nossas operações, inclusive paralisando integralmente ou 
parcialmente os nossos empreendimentos no segmento imobiliário, em especial no desenvolvimento de 
loteamentos. A extensão da pandemia da COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia 
impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, 
podendo resultar em um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados das 
operações e fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios. 

Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas nossas operações. Historicamente, algumas 
epidemias e surtos regionais ou globais, como as provocadas pelo zika vírus, pelo vírus ebola, pelo vírus H5N5 
(popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como 
gripe suína), a síndrome respiratória do oriente médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS), afetaram 
determinados setores da economia dos países em que essas doenças se propagaram. 

Em 11 março de 2020, a OMS declarou a pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Na 
prática, a declaração significou o reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por diversos 
continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. Tal disseminação criou incertezas macroeconômicas, 
volatilidade e perturbação significativas. 

A declaração da pandemia da COVID-19 desencadeou severas medidas restritivas por parte de autoridades 
governamentais no mundo todo, a fim de tentar impedir, retardar e controlar o surto, resultando em medidas restritivas 
relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes públicos, fechamento 
prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo 
de uma maneira geral pela população. No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo das localidades em que a 
Companhia possui empreendimentos, seguiram essas providências, adotando medidas para impedir ou retardar a 
propagação da doença, como restrição à circulação e o isolamento social, que resultaram no fechamento de shoppings, 
áreas de grande circulação, parques e demais espaços públicos. Além disso, essas medidas influenciaram o 
comportamento da população em geral, inclusive dos clientes da Companhia, resultando na acentuada queda ou até 
mesmo na paralisação das atividades de companhias de diversos setores, bem como na redução drástica de consumo. 
Consequentemente, as receitas das operações da Companhia poderão sofrer um declínio que provavelmente continuará 
enquanto durarem as restrições de circulação impostas nas jurisdições em que ela atua. 

A Companhia não pode garantir que seus empreendimentos não serão paralisados ou seus empreendimentos imobiliários, 
interditados ou fechados em razão do surto da COVID-19, incluindo em razão de uma nova onda de casos. Não é possível 
prever as consequências que isso poderia gerar, nem se a Companhia poderá ser obrigada a adotar medidas adicionais em 
razão da mencionada pandemia.  

Nesse sentido, a Companhia também adotou uma prática de teletrabalho para seus funcionários administrativos, os quais 
em sua grande maioria, na data do Formulário de Referência, ainda operam de forma remota. Essa prática pode afetar 
negativamente a produtividade e causar outras interrupções nos negócios da Companhia.  

Em razão dos impactos da COVID-19, deixamos de promover ações de publicidades presenciais relativas à comercialização 
de nossas unidades imobiliárias e tivemos que aumentar os investimentos em publicidade digital. Ainda não é possível 
avaliar como tais mudanças realizadas irão impactar em nossas vendas. 

Adotamos medidas em nossos canteiros de obras para resguardar a saúde de nossos colaboradores que podem resultar 
em aumento de nossas despesas e redução de sua produtividade. 
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A pandemia da COVID-19 também pode impactar significativamente a cadeia de suprimentos da Companhia, se as fábricas 
que produzem os produtos utilizados pela Companhia, ou as operações dos prestadores de serviços de logística da 
Companhia forem interrompidas, encerradas temporariamente, enfrentarem falta de funcionários ou sofrerem os efeitos de 
um agravamento ou uma nova onda de disseminação da COVID-19. Também pode haver interrupções ou atrasos em 
entregas e impactos negativos na precificação de determinados produtos essenciais para as atividades da Companhia. 
Ainda não é possível avaliar se tais medidas terão impacto em nossas atividades, tais como atraso no fornecimento de 
serviços e insumos e, consequentemente, de nossas obras, ou redução de nossas vendas. 

A depender da evolução do surto de COVID-19, ou ainda em virtude de outras epidemias ou pandemias, é possível haver 
paralisações nas atividades em nossos canteiros de obras, o que poderá causar impacto significativo em nossos 
cronogramas e na consolidação de nossas receitas. 

Adicionalmente, uma recessão e/ou desaceleração econômica global, notadamente no Brasil, incluindo aumento do 
desemprego, pode resultar em (i) menor atividade comercial e de consumo, tanto durante a pandemia da COVID-19 quanto 
depois que o surto diminuir, (ii) receio dos consumidores de adoecerem e (iii) aumento do inadimplemento dos clientes. 
Todos esses fatores podem impactar adversamente o setor de loteamento, diminuir a demanda pelos empreendimentos da 
Companhia e consequentemente afetar seus resultados. 

A Companhia pode, também, enfrentar dificuldades para obtenção de novos financiamentos junto a instituições financeiras 
ou eventuais outras restrições de caixa, o que pode comprometer e/ou dificultar a manutenção dos índices financeiros da 
Companhia. Uma eventual restrição de caixa poderá também afetar as operações da Companhia e o cumprimento de suas 
obrigações com terceiros, inclusive fornecedores. 

A Companhia acredita, ainda, que a extensão dos impactos da pandemia dependerá de desenvolvimentos futuros, que são 
altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, dentre outros, a duração e a distribuição geográfica do surto, sua gravidade, 
as ações para conter o vírus ou tratar seu impacto e com que rapidez e até que ponto as condições econômicas e 
operacionais usuais podem ser retomadas.  

Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas públicas de restrição à 
circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso nos nossos negócios, bem como na economia 
brasileira. Surtos de doenças também podem impossibilitar que nossos funcionários se dirijam aos seus locais de trabalho 
(incluindo por prevenção ou por contaminação em larga escala de nossos colaboradores), o que prejudicaria o regular 
desenvolvimento dos nossos negócios. 

Após a diminuição do surto da COVID-19, a Companhia e suas controladas poderão continuar a ter impactos materialmente 
adversos em seus negócios como resultado do impacto econômico nacional e global, incluindo qualquer recessão, 
desaceleração econômica ou aumento nos níveis de desemprego no Brasil, que já ocorreram ou possam vir a ocorrer. Não 
temos conhecimento de eventos comparáveis que possam nos fornecer uma orientação quanto ao efeito da disseminação 
da COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o impacto final do surto da COVID-19 é altamente incerto. 

A Companhia não pode garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso aconteçam, não 
consegue garantir que será capaz de tomar as providências necessárias para impedir um impacto negativo em seus 
negócios de dimensão igual ou até superior ao impacto provocado pela pandemia da COVID-19. 

Os impactos da pandemia da COVID-19 também podem precipitar ou agravar os outros riscos informados no Formulário de 
Referência. Para maiores informações sobre os efeitos da pandemia da COVID-19 sobre os negócios da Companhia, vide 
itens 10.1 e 10.9 do Formulário de Referência. 

A mudança de hábitos decorrente da adoção de home office por boa parte das empresas com a pandemia de 
COVID-19, prática que poderá perdurar em muitas delas pelo restante de 2020 (e eventualmente além), poderá afetar 
os resultados da Companhia de forma adversa.  

Antes da pandemia da COVID-19, nossos corretores trabalhavam principalmente em nossos stands de vendas físicos, 
costumeiramente movimentados em horário de almoço, pois se encontram em centros corporativos ou próximos a eles. 
Com a adoção da prática de home office por boa parte das empresas, em relação a boa parte de seus funcionários, a 
tendência é que se verifique menor movimentação nesses centros corporativos, portanto menor fluxo de pessoas atendidas 
pelos stands de venda da Companhia em horário de almoço. Não se sabe se essas práticas serão futuramente revertidas, 
havendo a possibilidade de diminuição de contingentes de pessoas em centros comerciais de forma definitiva. Caso a 
Companhia não seja capaz de compensar a perda de receita em relação às lojas localizadas nesses locais, poderá haver 
efeito adverso relevante para os negócios da Companhia, prejudicando seus resultados. 
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Dependemos da disponibilidade de financiamento para suprir nossas necessidades de capital de giro e de recursos 
para aquisição de terrenos, bem como para financiar aquisições de imóveis por compradores de imóveis em 
potencial.  

Para o exercício de nossas atividades necessitamos de volumes significativos de capital de giro e de recursos para 
construção e lançamento de nossos projetos. Dessa forma, dependemos de empréstimos bancários e do caixa gerado por 
nossas atividades para suprir nossas necessidades de capital de giro. Além disso, também recebemos aportes periódicos 
de nossos controladores no passado, com vistas a reforçar nossa estrutura de caixa. Para o crescimento e desenvolvimento 
futuros das nossas atividades, podemos, portanto, ter necessidade de levantar capital adicional por meio de empréstimos 
bancários, ou da emissão de títulos de dívida, bem como por meio de aportes de capital de nossos acionistas ou da 
emissão de ações. Adicionalmente, a maioria dos compradores em potencial também dependem de financiamento para 
adquirir seus imóveis.  

Não podemos assegurar que haverá disponibilidade de financiamento com condições satisfatórias, inclusive em decorrência 
da decretação de calamidade pública devido à pandemia da COVID-19, para nós ou para compradores de imóveis em 
potencial. Mudanças nas regras de financiamento do Sistema Financeiro da Habitação (com recursos provenientes do 
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos) e do Sistema Financeiro Imobiliário, a falta de disponibilidade de recursos 
no mercado para obtenção de financiamento, um aumento das taxas de juros e o cenário de pandemia da COVID-19 podem 
prejudicar nossa capacidade e a capacidade ou disposição de compradores em potencial para tomar financiamentos, 
restringindo, assim, o crescimento e desenvolvimento futuros das nossas atividades, e reduzindo a demanda pelos nossos 
imóveis. Nesta hipótese, poderemos necessitar de capital ou financiamento adicional antes do previsto ou ser obrigados a 
adiar alguns de nossos novos planos de incorporação, loteamento e expansão ou, ainda, abrir mão de oportunidades de 
mercado. 

Nossa capacidade de pagar e refinanciar nossa dívida, e de financiar nossos investimentos planejados dependerá da nossa 
capacidade de gerar receita no futuro. Não podemos garantir que nossas atividades gerarão fluxo de caixa operacional 
suficiente e/ou que teremos acesso no futuro a financiamentos em valor e condições suficientes que nos permitam pagar 
nossa dívida ou financiar outras necessidades de caixa. Adicionalmente, esse risco pode ser acentuado em virtude da 
pandemia de COVID-19, a qual pode impor dificuldades adicionais para obtenção de novos financiamentos junto a 
instituições financeiras restrições de caixa, o que poderá comprometer o cumprimento de nossas obrigações financeiras 
com terceiros, inclusive fornecedores, e, por conseguinte afetar de forma adversa os nossos negócios e a nossa condição 
financeira. 

Ainda, suas necessidades de capital poderão diferir de forma substancial das estimativas de sua administração, caso, por 
exemplo, as vendas da Companhia não atinjam os níveis planejados ou se tiver que incorrer em gastos imprevistos ou 
realizar investimentos para manter a competitividade da Companhia no mercado. 

Caso isso ocorra, a Companhia poderá necessitar de capital ou financiamentos adicionais antes do previsto ou ser obrigada 
a adiar alguns de seus novos planos de incorporação e loteamento ou, ainda, abrir mão de oportunidades de mercado. 
Futuros instrumentos de empréstimo ou financiamento poderão ter cláusulas restritivas, principalmente, devido à recente 
crise econômica em razão da pandemia da COVID-19 e à falta de disponibilidade de crédito e/ou e poderão ainda exigir que 
a Companhia dê ativos em garantia dos empréstimos tomados. A impossibilidade de obter capital adicional em termos 
satisfatórios poderá atrasar, impedir a expansão ou afetar adversamente os negócios da Companhia.  

A impossibilidade de a Companhia levantar capital suficiente para o financiamento de seus empreendimentos 
poderá ocasionar atraso ou impedir o lançamento de novos projetos e afetar seus negócios 

O desenvolvimento das atividades da Companhia demanda montantes significativos de capital para financiar seus 
investimentos e despesas operacionais, incluindo capital de giro. A Companhia poderá não obter tais montantes de capital 
ou obtê-los em condições insatisfatórias, inclusive em decorrência da decretação de calamidade pública devido à pandemia 
da COVID-19. A Companhia poderá não conseguir gerar fluxo de caixa suficiente a partir de suas operações para atender 
às suas exigências de caixa. Ainda, suas necessidades de capital poderão diferir de forma substancial das estimativas de 
sua administração, caso, por exemplo, as vendas da Companhia não atinjam os níveis planejados ou se tiver que incorrer 
em gastos imprevistos ou realizar investimentos para manter a competitividade da Companhia no mercado. 

Caso isso ocorra, a Companhia poderá necessitar de capital ou financiamentos adicionais antes do previsto ou ser obrigada 
a adiar alguns de seus novos planos ou, ainda, abrir mão de oportunidades de mercado. Podemos não ter acesso a novos 
financiamentos a termos atrativos para conseguir viabilizar nossas necessidades de capital ou cumprir com nossas 
obrigações financeiras, inclusive em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19. 

Ainda, os mercados locais de dívida e de capitais foram recentemente impactados pelo custo de crédito, por fatores político-
econômicos, inclusive pela pandemia da COVID-19, dentre outros. Tais eventos afetaram negativamente as condições 
econômicas no Brasil. As preocupações quanto à estabilidade dos mercados financeiros no Brasil e à solvência de 
contrapartes resultaram no encarecimento do custo de captação, uma vez que muitos credores aumentaram as taxas de 
juros, adotaram normas mais rigorosas para concessão de empréstimos e reduziram seu volume e, em alguns casos, 
interromperam a oferta de financiamento a tomadores em termos comerciais razoáveis. 

A impossibilidade de obter capital adicional em termos satisfatórios poderá atrasar, impedir a expansão ou afetar 
adversamente os negócios da Companhia.  
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A não obtenção, atrasos ou cancelamento de licenças ou alvarás, podem impactar negativamente os negócios da 
Companhia.  

A implementação dos empreendimentos e projetos da Companhia está condicionada à obtenção de licenças, autorizações e 
alvarás exigidos pelas legislações aplicáveis, tais como: viabilidades de concessionárias, diretrizes urbanísticas, de água, 
esgoto, energia, trânsito, aprovação de alvarás, regulamentação ambiental, zoneamento e autorizações municipais. A 
obtenção destas está sujeita às aprovações municipais, estaduais e federais e à fiscalização de órgãos governamentais, 
tais como o Ministério Público. Alguns empreendimentos, a depender do caso concreto, e da legislação aplicável, podem 
ainda estar sujeitos a licenciamentos ambientais e pedidos para outorgas de recursos hídricos específicos. Os prazos para 
a obtenção destas licenças, autorizações e alvarás são estimados para a elaboração do cronograma pela Companhia para 
a consecução de seus projetos. Pelo fato de depender de órgãos de diversas esferas administrativas e diversos estados e 
municípios, o tempo de obtenção de referidas licenças varia e pode não coincidir com os prazos desejados pela 
Companhia. Qualquer falha no cumprimento dos prazos pode nos expor a custos adicionais e resultar na rescisão de 
contratos ou multas contratuais e, também pode afetar nossa reputação. 

A não obtenção, não renovação tempestiva, atrasos, inclusive em decorrência dos impactos da pandemia da COVID-19, 
embargos ou cancelamentos dessas licenças, autorizações e/ou alvarás, por qualquer razão, inclusive por ação do 
Ministério Público, ou operação em desacordo com as mesmas, poderá levar à interrupção ou cancelamento da 
implementação dos projetos da Companhia, penalidades administrativas, criminais ou multas, o que poderá causar um 
impacto negativo adverso relevante sobre a imagem, reputação, atividades e negócios da Companhia. 

Ainda, o descumprimento da regulamentação poderá sujeitar a Companhia e seus administradores a penalidades 
administrativas e criminais, bem como ao dever de reparar eventuais danos causados por sua conduta. 

Para maiores informações sobre as licenças e permissões aplicáveis à Companhia, incluindo as penalidades pela sua 
ausência, vide item 7.5 do Formulário de Referência. 
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES DA OFERTA, DOS 
CONSULTORES E DOS AUDITORES 

Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a 
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:  

Companhia 
Urba Desenvolvimento Urbano S.A. 

Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, Bairro Buritis 
CEP 30.455-610 - Belo Horizonte, MG. 

At.: Sr. José Roberto Diniz Santos 
Tel.: (31) 3615-8817 

www.vivaurba.com.br/ri 

Coordenadores da Oferta 
Banco BTG Pactual S.A. ou Coordenador Líder 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 
14º andar 
CEP 04538-133, São Paulo, SP 
At.: Sr. Fabio Nazari 
Tel.: (11) 3383-2000  
https://www.btgpactual.com 

Banco Bradesco BBI S.A.  
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.309  
10º andar 
CEP 04543-011, São Paulo, SP.  
At.: Glenn Mallet  
Tel.: (11) 2169-4672  
https://www.bradescobbi.com.br 

Banco Itaú BBA S.A.  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º 
(parte), 4º e 5º andares 
CEP 04538-132, São Paulo, SP  
At.: Sra. Renata G. Dominguez  
Tel.: +55 (11) 3708-8876 
http://www.itau.com.br 

Caixa Econômica Federal  
Avenida Paulista, nº 2.300, 14º andar  
CEP 01310-300, São Paulo, SP  
At.: Sr. João Paulo Vargas da Silveira 
Tel.: (11) 3236-8232 
http://www.caixa.gov.br 

Banco Santander (Brasil) S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 
e 2.235, 24º andar  
CEP 04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa 
Tel.: +55 (11) 3553-3489 
https://www.santander.com.br 

 

Auditor Independente 
KPMG Auditores Independentes 

R. Paraíba, 550 - Savassi, Belo Horizonte - MG, CEP: 30130-140 
At.: Sr. Felipe A. Fernandes 

Tel.: +55 (31) 2128-5700 
https://home.kpmg/br 

Consultor Legal Local 
dos Coordenadores da Oferta 

Consultor Legal 
Local da Companhia 

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 
Av. Brasil, nº 1.666, 6º andar  
CEP 30140-004 – Belo Horizonte, MG 
At.: Gustavo Rugani 
Telefone: +55 (31) 3194-1712 
https://www.machadomeyer.com.br 

Demarest Advogados 
Av. Pedroso de Morais, nº 1.201  
CEP 05419-001 – São Paulo, SP 
At.: João Paulo Bueno Minetto 
Telefone: +55 (11) 3356-1626 
https://www.demarest.com.br 
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Consultor Legal Externo  
dos Coordenadores da Oferta 

Consultores Legal 
Externo da Companhia 

Simpson Thacher & Bartllet LLP  
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 
12º andar, sala 121  
CEP 04543-011 – São Paulo, SP 
At.: Grenfel S. Calheiros 
Tel.: +55 (11) 3546-1000 
www.stblaw.com.  

Paul Hastings LLP 
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, 
Torre D, 21º andar  
CEP 04543-011 – São Paulo, SP 
At.: Sr. Jonathan E. Kellner / David H. Flechner 
Tel.: +55 (11) 4765-3010 / 4765-3009 
www.paulhastings.com 

Declarações de Veracidade das Informações 

A Companhia e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade das informações, nos 
termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de veracidade estão anexas a este 
Prospecto, a partir da página 137. 
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SUMÁRIO DA OFERTA 

O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar 
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este 
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – 
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e 
às Ações” nas páginas 19 e 73, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de 
Risco” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto e nas demonstrações 
financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas, anexas a este Prospecto, para melhor 
compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir 
nas Ações. 

Acionistas Cedentes Os Acionistas da MRV que decidirem ceder, total ou 
parcialmente, as suas respectivas prioridades de subscrição no 
âmbito da Oferta Prioritária para os Cessionários. 

Acionistas da MRV  Os titulares de ações ordinárias de emissão da MRV Engenharia 
e Participações S.A. que detenham, na Primeira Data de Corte, 
posições em custódia na B3 e/ou no Escriturador da MRV. 

Acionistas da MRV que 
sejam Pessoas Vinculadas 

Acionistas da MRV que se enquadrem na definição de Pessoa 
Vinculada. 

Os Acionistas da MRV deverão indicar, obrigatoriamente, no 
respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, a sua 
qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu 
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, ser cancelado pela 
respectiva Instituição Participante da Oferta. Caso seja 
verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de 
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares), será vedada a colocação 
de Ações junto a Acionistas da MRV que sejam Pessoas 
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária 
realizados por Acionistas da MRV a que sejam Pessoas 
Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção daqueles 
realizados durante o Período de Reserva da Oferta Prioritária 
para Pessoas Vinculadas. 

Ações [•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 
de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta, sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações Suplementares. 

Ações Adicionais Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até 
a data da divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações 
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares), 
poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os 
Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por 
cento) do total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar 
as Ações Suplementares), ou seja, em até [•] ações ordinárias de 
emissão da Companhia, a serem integralmente alienadas pela 
Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das 
Ações inicialmente ofertadas. As Ações Adicionais serão 
utilizadas para atender eventual excesso de demanda que venha 
a ser constatado até a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding. 
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Ações da Oferta Prioritária Tendo em vista a Renúncia dos Controladores, o montante de até 
(a) [•] Ações, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e 
as Ações Suplementares, ou (b) [•] Ações, considerando a 
colocação das Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações 
Suplementares, que será distribuído e destinado prioritariamente 
à colocação pública junto aos Acionistas da MRV (exceto os 
Controladores da MRV) que desejaram exercer a sua prioridade 
de subscrição no âmbito da Oferta Prioritária. Dessa forma, as 
Ações da Oferta Prioritária correspondem a totalidade das Ações 
ofertadas (considerando a colocação das Ações Adicionais e sem 
considerar as Ações Suplementares) a que fazem jus os 
Acionistas da MRV, observados os respectivos Limites de 
Subscrição Proporcional, quando excluída a Participação dos 
Controladores. 

Ações Suplementares Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de 
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) 
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual 
equivalente a até 15% (quinze por cento) do total das Ações 
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais), ou 
seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, a 
serem integralmente alienadas pela Companhia, nas mesmas 
condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, 
conforme Opção de Ações Suplementares. As Ações 
Suplementares serão destinadas exclusivamente para a 
prestação de serviços de estabilização e preço das Ações. 

Ações em circulação (free 
float) após a Oferta 

Após a realização da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais 
e as Ações Suplementares), um montante de até [•] ações 
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de [•]% do 
seu capital social, estarão em circulação no mercado. 
Considerando a colocação das Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares, um montante de até [•] ações ordinárias de 
emissão da Companhia, representativas de [•]% do seu capital 
social, estarão em circulação no mercado. Para mais 
informações, ver seção “Informações sobre a Oferta – 
Composição do Capital Social da Companhia”, na página 40 
deste Prospecto.  

Agente Estabilizador Bradesco BBI. 

Agentes de Colocação 
Internacional 

BTG Pactual US Capital LLC, Bradesco Securities, Inc., Itau BBA 
USA Securities, Inc. e Santander Investment Securities Inc., 
referidos em conjunto. 

Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição 
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Urba 
Desenvolvimento Urbano S.A., a ser divulgado pela Companhia e 
pelas Instituições Participantes da Oferta na forma do artigo 29 da 
Instrução CVM 400, informando acerca do resultado final da 
Oferta, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a 
Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta”, na página 
69 deste Prospecto. 
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Anúncio de Início Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de 
Ações Ordinárias de Emissão da Urba Desenvolvimento Urbano 
S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas Instituições 
Participantes da Oferta na forma do artigo 52 da Instrução 
CVM 400, informando acerca do início do Prazo de Distribuição 
das Ações, nos endereços indicados na seção “Informações 
Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta”, na 
página 69 deste Prospecto. 

Anúncio de Retificação Anúncio comunicando a eventual suspensão, cancelamento, 
revogação ou modificação da Oferta, a ser divulgado pela 
Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta na rede 
mundial de computadores, nos termos do artigo 27 da Instrução 
CVM 400, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre 
a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta”, na página 
69 deste Prospecto. 

Aprovações Societárias A submissão do pedido de registro de companhia aberta, como 
emissor categoria “A”, dos pedidos de admissão e de listagem da 
Companhia no segmento especial de listagem da B3, designado 
Novo Mercado, a reforma de seu Estatuto Social de forma a 
adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado e a 
realização da Oferta, bem como seus termos e condições, foram 
aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 
realizada em 20 de agosto de 2020, cuja ata foi devidamente 
registrada em [•] de [•] de 2020 perante a JUCEMG, sob o nº [•], e 
publicada no jornal “Estado de Minas” e no DOEMG, em [•] de [•] 
de 2020. 

A fixação do Preço por Ação e o aumento do capital social da 
Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu 
Estatuto Social e com exclusão do direito de preferência dos 
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, 
inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, o Preço por Ação 
serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding e antes da disponibilização do Anúncio de Início, 
cuja ata será devidamente registrada na JUCEMG e publicada no 
jornal “Estado de Minas” na data de disponibilização do Anúncio 
de Início e no DOEMG no dia útil subsequente.  

Aviso ao Mercado Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária de 
Ações Ordinárias de Emissão da Urba Desenvolvimento Urbano 
S.A., divulgado nesta data e a ser novamente disponibilizado em 
[•], pela Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta, 
na forma do artigo 53 da Instrução CVM 400, informando acerca 
de determinados termos e condições da Oferta, incluindo os 
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva da Oferta 
Prioritária e Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, nos 
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – 
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta”, na página 69 deste 
Prospecto. 

Bradesco BBI Banco Bradesco BBI S.A. 

Caixa Caixa Econômica Federal. 
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Características das Ações Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das 
ações ordinárias de emissão da Companhia, veja item 
“Informações Sobre a Oferta – Características das Ações”, na 
página 65 deste Prospecto. 

Cessionários Terceiros que sejam Acionistas da MRV que celebrem com os 
Acionistas Cedentes, o Termo de Cessão da Prioridade. 

Contrato de Distribuição Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Distribuição 
e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão 
da Urba Desenvolvimento Urbano S.A., a ser celebrado entre a 
Companhia os Coordenadores da Oferta e, ainda, a B3, na 
qualidade de interveniente-anuente. 

Contrato de Distribuição 
Internacional 

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a 
Companhia e os Agentes de Colocação Internacional. 

Contrato de Empréstimo Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações 
Ordinárias de Emissão da Urba Desenvolvimento Urbano, a ser 
celebrado entre MRV Engenharia e Participações S.A., na 
qualidade de doador, o Agente Estabilizador, a Corretora e a 
Companhia, na qualidade de interveniente anuente.  

Contrato de Estabilização Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de 
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Urba 
Desenvolvimento Urbano S.A., a ser celebrado entre a 
Companhia, o Agente Estabilizador, a Corretora e, na qualidade 
de intervenientes-anuentes, os demais Coordenadores da Oferta, 
que rege os procedimentos para a realização de operações de 
estabilização de preços das ações de emissão da Companhia no 
mercado brasileiro pelo Agente Estabilizador. 

Coordenador Líder ou BTG 
Pactual 

Banco BTG Pactual S.A. 

Coordenadores da Oferta Coordenador Líder, Bradesco BBI e Itaú BBA, Santander e a 
Caixa, considerados em conjunto. 

Corretora  Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A..  

Cronograma da Oferta Para informações acerca dos principais eventos a partir da 
divulgação do Aviso ao Mercado, veja a seção “Informações 
sobre a Oferta – Cronograma Tentativo da Oferta”, na página 49 
deste Prospecto. 

Data de Liquidação Data da liquidação física e financeira das Ações (considerando as 
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares), 
que deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 dias úteis, 
contados a partir da data da divulgação do Anúncio de Início. 

Data de Liquidação das 
Ações Suplementares 

Data da liquidação física e financeira das Ações Suplementares, 
caso haja o exercício da Opção de Ações Suplementares, que 
ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis, contados do 
exercício da Opção de Ações Suplementares. 
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Destinação dos Recursos Os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução das 
comissões, tributos e das despesas estimadas pela Companhia 
no âmbito da Oferta, serão destinados para [•].  

Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos 
Recursos” na página 95 deste Prospecto. 

Disponibilização de 
Anúncios e Avisos da Oferta 

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de 
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como 
todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, serão 
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas na 
rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições 
Participantes da Oferta, da CVM e da B3. Para informações 
adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – 
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta”, na página 69 deste 
Prospecto. 

Escriturador da Companhia Banco Bradesco S.A., instituição responsável pelos serviços de 
escrituração e custódia das ações ordinárias de emissão da 
Companhia. 

Escriturador da MRV Banco Bradesco S.A., instituição responsável pelos serviços de 
escrituração e custódia das ações ordinárias de emissão da MRV.

Estabilização do Preço das 
Ações de Emissão da 
Companhia 

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a 
seu exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de 
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, por 
um período de até 30 dias contados da data de início de 
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na 
B3, inclusive, por meio de operações bursáteis de compra e 
venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, 
observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no 
Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à 
análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, 
parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação 
CVM 476. 

Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da 
Corretora, de realizar operações de estabilização e, uma vez 
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer 
momento, observadas as disposições do Contrato de 
Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora 
poderão escolher livremente as datas em que realizarão as 
operações de compra e venda das ações ordinárias de emissão 
da Companhia no âmbito das atividades de estabilização, não 
estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer 
data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a 
qualquer momento, a seu exclusivo critério. 

Fatores de Risco Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia – 
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de 
Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, descritos nas páginas 
19 e 73, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. 
Fatores de Risco” do Formulário de Referência da Companhia, 
anexo a este Prospecto, para ciência dos riscos que devem ser 
considerados antes de decidir investir nas Ações. 
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Faixa Indicativa Faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste 
Prospecto, a qual é meramente indicativa e não vincula a 
Companhia ou os Coordenadores da Oferta à definição do Preço 
por Ação. O Preço por Ação será determinado após a apuração 
do resultado do Procedimento de Bookbuilding e poderá ser 
fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa. Estima-se que o 
Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•].  

Formador de Mercado Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, o 
Coordenador Líder recomendou à Companhia a contratação de 
instituição para desenvolver atividades de formador de mercado, 
nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, 
no entanto, [não] houve contratação de formador de mercado. 

Inadequação da Oferta A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem 
nas definições de Acionista da MRV, Investidor Não Institucional 
ou de Investidor Institucional. O investimento em ações 
representa um investimento de risco, pois é um investimento em 
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir 
em ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive 
àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que 
atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do 
Brasil, descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência 
anexo a este Prospecto. O investimento nas Ações não é, 
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos 
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, 
não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja 
proibida por lei de subscrever Ações ou, com relação à qual o 
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia e 
dos Coordenadores da Oferta, inadequado. Uma decisão de 
investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos 
específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada 
dos negócios da Companhia, mercado de atuação e dos riscos 
inerentes ao investimento em ações, bem como aos riscos 
associados aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, 
ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que 
os interessados em participar da Oferta consultem seus 
advogados, contadores, consultores financeiros e demais 
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na 
avaliação da adequação da Oferta ao seu perfil de investimento, 
dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao 
investimento nas Ações. 

Informações Adicionais Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às 
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e telefones 
indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações 
Adicionais”, na página 70 deste Prospecto. 

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo 
que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM, em [•] de [•] 
de 2020. 
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Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao 
Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a 
Oferta deverão acessar as páginas da rede mundial de 
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da 
Oferta, da CVM e/ou da B3 indicadas na seção “Informações 
Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 70 deste 
Prospecto. 

Instituições Consorciadas Determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no 
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, 
convidadas a participar da Oferta, convidadas a participar da Oferta 
para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações 
junto a Investidores Não Institucionais e Acionistas da MRV. 

Instituições Participantes da 
Oferta 

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas, 
considerados em conjunto. 

Investidores Estrangeiros Os Investidores Estrangeiros contemplam: (i) nos Estados Unidos, 
exclusivamente para investidores institucionais qualificados 
(qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos 
Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A, do Securities 
Act, editada pela SEC; e (ii) nos demais países, que não os 
Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam 
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos 
ou não constituídos de acordo com a legislação vigente nesse país 
(non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, 
no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no 
país de domicílio de cada Investidor Estrangeiro; em ambos os 
casos, em operações isentas de registro em conformidade ao 
Securities Act e aos regulamentos editados ao amparo do 
Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras 
federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores 
mobiliários, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no 
Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento 
regulamentados pela Resolução CMN 4.373, e pela Instrução CVM 
560 ou pela Lei 4.131. 

Investidores Institucionais Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros, 
considerados em conjunto. 
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Investidores Institucionais 
Locais 

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento 
registrados na B3 (que tenham a carteira gerida por administrador 
de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM), que 
sejam considerados investidores profissionais nos termos da 
regulamentação em vigor, em qualquer caso, cujas intenções 
específicas ou globais de investimento excedam 
R$10.000.000,00, além de fundos de investimentos, fundos de 
pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros 
registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central, condomínios destinados à aplicação em carteira 
de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, 
seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência 
complementar e de capitalização, investidores qualificados e/ou 
profissionais nos termos da regulamentação da CVM, em 
qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, 
inexistindo para estes, valores mínimos e máximo de 
investimento, nos termos da Instrução CVM 539. 

Investidores Não 
Institucionais 

Os investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, 
domiciliadas ou com sede no Brasil, bem como clubes de 
investimento registrados na B3, em qualquer caso, residentes, 
domiciliados ou com sede no Brasil, que não sejam considerados 
investidores profissionais, nos termos da regulamentação em 
vigor, que realizem Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, 
durante os Períodos de Reserva da Oferta de Varejo, junto a uma 
única Instituição Participante da Oferta, observados para esses 
investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo 
do Pedido de Reserva na Oferta de Varejo, nos termos da 
regulamentação da CVM, sendo que cada Investidor Não 
Institucional deverá realizar seu Pedido de Reserva da Oferta de 
Varejo junto a uma única Instituição Consorciada. 

Investidores Não 
Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas 

Investidores Não Institucionais que se enquadrem na definição de 
Pessoa Vinculada. 

Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, 
obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva da Oferta 
de Varejo, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob 
pena de seu Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, ser 
cancelado pela respectiva Instituição Participante da Oferta. 
Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à 
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será vedada a 
colocação de Ações junto a Investidores Não Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva da 
Oferta de Varejo realizados por Investidores Não Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, 
com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva 
da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas. 
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Limite de Subscrição 
Proporcional 

No âmbito da Oferta Prioritária será assegurado a cada um dos 
Acionistas da MRV (exceto os Controladores da MRV) que 
realizar Pedido de Reserva da Oferta Prioritária durante o Período 
de Reserva da Oferta Prioritária ou o Período de Reserva da 
Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas o direito de subscrição 
de Ações da Oferta Prioritária em quantidade equivalente ao 
percentual de participação acionária do respectivo Acionista da 
MRV (e do Acionista Cedente, no caso do Cessionário) no total 
de ações do capital social total da MRV na Segunda Data de 
Corte aplicado sobre a quantidade de Ações da Oferta Prioritária, 
desprezando-se eventuais frações de ações e desconsiderando-
se as ações ordinárias de emissão da MRV eventualmente 
mantidas em tesouraria e sem considerar a Participação dos 
Controladores, em razão da Renúncia dos Controladores. 

Negociação na B3 As Ações são negociadas no segmento de listagem do Novo 
Mercado da B3, sob o código “[•]”, a partir do dia útil seguinte à 
data de disponibilização do Anúncio de Início. 

Oferta A oferta das Ações no Brasil, em mercado de balcão 
não-organizado, nos termos da Instrução CVM 400 será realizada 
no Brasil, sob coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a 
participação das Instituições Consorciadas, junto a Acionistas da 
MRV, Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais, 
com esforços de colocação das Ações no exterior realizados 
pelos Agentes de Colocação Internacional, exclusivamente junto 
a Investidores Estrangeiros. 

Oferta de Varejo Distribuição de, no mínimo, de [10% (dez por cento)] e máximo de 
[20% (vinte por cento)] da totalidade das Ações (considerando as 
Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a critério dos 
Coordenadores da Oferta, da Companhia, destinada a 
Investidores Não Institucionais, que formalizem Pedido de 
Reserva da Oferta de Varejo durante os Períodos de Reserva da 
Oferta de Varejo, junto a uma única Instituição Participante da 
Oferta, observado os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de 
Reserva da Oferta de Varejo (sendo computadas, no cálculo dos 
percentuais acima, as Ações objeto de Pedidos de Reserva da 
Oferta Prioritária). 

Oferta Institucional Após o atendimento dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e 
dos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, as Ações 
remanescentes que não forem colocadas na Oferta Prioritária e/ou 
na Oferta de Varejo, serão destinadas à colocação pública junto a 
Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e 
dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas para 
tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo 
estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez 
que cada Investidor Institucional deverá assumir a obrigação de 
verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da 
Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de 
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding. 

Oferta Prioritária Oferta prioritária destinada aos titulares de ações ordinárias de 
emissão da MRV, conforme as posições de custódia na Primeira 
Data de Corte, observado o Limite de Subscrição Proporcional. 
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Opção de Ações 
Suplementares 

Opção de distribuição das Ações Suplementares, nos termos do 
artigo 24 da Instrução CVM 400, a ser outorgada pela Companhia 
ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição, 
as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de 
serviços de estabilização do preço das Ações. Conforme disposto 
no Contrato de Distribuição, as Ações Suplementares não serão 
objeto de garantia firme de liquidação por parte dos 
Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito 
exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de 
Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias 
contados da data de início da negociação das Ações na B3, 
inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo 
ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por 
escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a 
decisão de sobrealocação das Ações seja tomada em comum 
acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores 
da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. Conforme 
disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote 
Suplementar não serão objeto de garantia firme de liquidação por 
parte dos Coordenadores da Oferta. 

Pedido de Reserva da Oferta 
de Varejo 

Formulário específico, celebrado em caráter irrevogável e 
irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, para a 
subscrição de Ações no âmbito da Oferta de Varejo, firmado por 
Investidores Não Institucionais e por Investidores Institucionais 
que não sejam Pessoas Vinculadas, devendo ser realizados com 
uma única Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva 
da Oferta de Varejo e durante os Período de Reserva da Oferta 
de Varejo, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de 
Reserva da Oferta de Varejo. 

Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária 

Formulário específico, celebrado em caráter irrevogável e 
irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, para a 
subscrição de Ações da Oferta Prioritária no âmbito da Oferta 
Prioritária, firmado por Acionistas da MRV com uma única 
Instituição Participante da Oferta, durante o Período de Reserva 
da Oferta Prioritária, e, caso sejam Pessoas Vinculadas, durante 
o Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas 
Vinculadas. 

Período de Reserva da Oferta 
de Varejo 

Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de 
[•] de 2020, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos de 
Reserva da Oferta de Varejo pelos Investidores Não 
Institucionais. 

Período de Reserva da Oferta 
de Varejo para Pessoas 
Vinculadas 

Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de 
[•] de 2020, inclusive, data esta que antecederá em pelo menos 7 
(sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, 
destinado à formulação de Pedido de Reserva da Oferta de 
Varejo pelos Investidores Não Institucionais que sejam 
considerados Pessoas Vinculadas. 

Período de Reserva da Oferta 
Prioritária 

Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de 
[•] de 2020, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos de 
Reserva da Oferta Prioritária pelos Acionistas da MRV. 
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Período de Reserva da Oferta 
Prioritária para Pessoas 
Vinculadas 

Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de 
[•] de 2020, inclusive, data esta que antecederá em pelo menos 7 
(sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, 
destinado à formulação de Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária pelos Acionistas da MRV que sejam considerados 
Pessoas Vinculadas. 

Pessoas Vinculadas Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução 
CVM 505, serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os 
investidores que sejam (i) controladores da Companhia e/ou 
outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges ou 
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até 
o 2º grau; (ii) controladores e/ou administradores das Instituições 
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação 
Internacional; (iii) empregados, operadores e demais prepostos 
das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de 
Colocação Internacional diretamente envolvidos na estruturação e 
distribuição da Oferta, desde que diretamente envolvidos na 
Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às 
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de 
Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na 
Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as 
Instituições Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de 
Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços 
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de 
suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições 
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação 
Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; 
(vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas 
vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou dos 
Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente 
envolvidas na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos 
menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e 
(ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas 
pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos 
discricionariamente por terceiros não vinculados. 

Prazo de Distribuição O prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses 
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, conforme 
previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de 
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

Preço por Ação No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição por 
ação ordinária de emissão da Companhia estará situado entre 
R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o preço por ação 
ordinária de emissão da Companhia poderá ser fixado acima ou 
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa. Na hipótese 
de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo desta faixa 
indicativa, os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e os 
Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo serão normalmente 
considerados e processados, observadas as condições de 
eficácia descritas neste Prospecto. 
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O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento 
de Bookbuilding. 

A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificável, 
na medida em que o preço de mercado das Ações a serem 
subscritas será aferido diretamente por meio do resultado do 
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os 
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de 
investimento nas Ações no contexto da Oferta. Portanto, a 
emissão de Ações neste critério de fixação de preço, não 
promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da 
Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da 
Lei das Sociedades por Ações. Os Acionistas da MRV que 
venham a participar exclusivamente da Oferta Prioritária e os 
Investidores Não Institucionais não participarão do 
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão 
da fixação do Preço por Ação. 

Primeira Data de Corte Final do dia [•] de [•] de 2020, para fins de verificação das posições 
de custódia de ações ordinárias de titularidade pelos Acionistas da 
MRV em tal data, junto ao Escriturador da MRV e à B3. 

Procedimento de 
Bookbuilding 

Procedimento de coleta de intenções de investimento realizado 
exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos 
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no 
Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação 
Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de 
Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no 
artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400. Os 
Acionistas da MRV e os Investidores Não Institucionais que 
aderirem à Oferta Prioritária e à Oferta de Varejo não 
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, 
não participarão do processo de determinação do Preço 
por Ação.  

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento até 
o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) das Ações 
ofertadas na Oferta Institucional (sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares). Nos termos do artigo 55 
da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda 
superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada 
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), 
não será permitida a colocação de Ações a Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções 
de investimento realizadas por Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.  
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A participação de Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding 
poderá impactar adversamente a formação do Preço por 
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá reduzir 
a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no 
mercado secundário, especialmente se considerada a 
colocação prioritária das Ações aos Acionistas da MRV. Para 
mais informações, veja a seção “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar 
adversamente a formação do Preço por Ação, e o 
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas poderá promover a redução da 
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no 
mercado secundário, especialmente se considerada a 
colocação prioritária das Ações aos Acionistas da MRV, no 
âmbito da Oferta Prioritária”, na página 76 deste Prospecto. 

Público Alvo da Oferta Acionistas da MRV, no âmbito da Oferta Prioritária, Investidores 
Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo e Investidores 
Institucionais, no âmbito da Oferta Institucional. 

Regime de colocação – 
Garantia Firme de Liquidação 

A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos 
Coordenadores da Oferta consiste na obrigação individual e não 
solidária de subscrição e integralização, pelos Coordenadores da 
Oferta, na Data de Liquidação, da totalidade das Ações 
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações Suplementares) que não forem integralizadas/liquidadas 
pelos investidores que as subscreverem na Oferta, na proporção 
e até os limites individuais de garantia firme de cada um dos 
Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de 
Distribuição. 

Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem 
considerar as Ações Suplementares) efetivamente subscritas por 
investidores não tenham sido totalmente integralizadas na Data 
de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta, observado 
o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma 
individual e não solidária, a integralização, na Data de Liquidação, 
na proporção e até os limites individuais previstos no Contrato de 
Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da 
diferença entre (i) o número de Ações objeto da Garantia Firme 
de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da 
Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número de 
Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar 
as Ações Suplementares) efetivamente integralizadas por 
investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por Ação a ser 
definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. Tal Garantia 
Firme de Liquidação, passará a ser vinculante a partir do 
momento em que, cumulativamente, for concluído o 
Procedimento de Bookbuilding, assinado o Contrato de 
Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, concedido 
o registro da Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e 
disponibilizado o Prospecto Definitivo. 
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Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução 
CVM 400, em caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação 
e posterior revenda das Ações junto ao público pelos 
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de 
Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de revenda 
dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de 
emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação estabelecido 
conforme Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que o 
disposto nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas 
em decorrência das atividades previstas no Contrato de 
Estabilização. 

[Restrições à Negociação 
das Ações (Lock-up)] 

[A Companhia e seus Administradores obrigar-se-ão perante os 
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação 
Internacional, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados 
da data de divulgação do Anúncio de Início, a não efetuar 
quaisquer das seguintes operações, sem o prévio consentimento 
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação 
Internacional: (i) ofertar, solicitar ofertas de venda, vender, 
contratar a venda, emprestar, constituir gravame, outorgar 
qualquer opção, direito ou valor mobiliário para adquirir, ou de 
qualquer outra forma transferir, direta ou indiretamente, ou 
registrar ou dar causa a qualquer arquivamento relacionado a 
uma declaração de registro (ou equivalente) nos termos do 
Securities Act ou das leis ou regulamentos do Brasil, em todos os 
casos, com relação a quaisquer ações ordinárias de emissão da 
Companhia ou quaisquer valores mobiliários conversíveis, 
exercíveis ou permutáveis por ações ordinárias de emissão da 
Companhia ou que representem o direito de receber quaisquer 
ações ordinárias de emissão da Companhia ou qualquer 
participação no capital social da Companhia (incluindo, mas não 
se limitando, quaisquer ações ordinárias relativas ao capital social 
da Companhia ou outros valores mobiliários que possam ser 
atribuídos de titularidade direta ou beneficiária pela Companhia e 
os Administradores, nos termos e de acordo com as regras e 
regulamentação da U.S. Securities and Exchange Commission ou 
do Brasil, bem como valores mobiliários que possam ser emitidos 
mediante o exercício de uma opção ou certificado relativo às 
ações ordinárias de emissão da Companhia); (ii) celebrar 
qualquer contrato de swap ou qualquer outra forma de acordo por 
meio do qual seja transferido, no todo ou em parte, qualquer 
direito econômico relacionado aos Valores Mobiliários Sujeitos ao 
Lock-up, sendo tal operação, conforme prevista no item (i) acima 
ou neste item (ii), liquidada mediante entrega de Valores 
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, em moeda corrente ou sob outra 
forma de pagamento; (iii) exigir ou exercer qualquer direito 
relacionado ao registro de quaisquer ações ordinárias de emissão 
da Companhia (incluindo as Ações), ou qualquer valor mobiliário 
conversível em, permutável por, ou que represente o direito de 
receber ações ordinárias de emissão da Companhia; ou 
(iv) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer 
operação especificada nos itens (i) a (iii) acima.] 

Santander Banco Santander (Brasil) S.A. 
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Segunda Data de Corte Final do dia [•] de [•] de 2020, para fins de verificação das 
posições de custódia de ações ordinárias de titularidade pelos 
Acionistas da MRV (ou do Acionista Cedente, no caso do 
Cessionário) em tal data, junto ao Escriturador da MRV, e cálculo 
do Limite de Subscrição Proporcional. 

Termo de Adesão 
Instituições Consorciadas 

Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Contrato de 
Coordenação, Distribuição e Garantia Firme de Liquidação de 
Ações Ordinárias de Emissão a Urba Desenvolvimento Urbano 
S.A., por meio do qual as Instituições Consorciadas, 
representadas pela B3, aderiram aos termos do Contrato de 
Distribuição. 

Termo de Cessão da 
Prioridade 

Termo de cessão da prioridade de subscrição, conforme modelo 
anexo a este Prospecto Preliminar, para celebração da cessão da 
prioridade de subscrição, no âmbito da Oferta Prioritária entre o 
Acionista Cedente e o Cessionário. 

Valor Total da Oferta R$[•], considerando o Preço por Ação, que é o preço médio da 
faixa de preço indicada na capa deste Prospecto e sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares. 

Valores Mínimo e Máximo do 
Pedido de Reserva da Oferta 
de Varejo 

O valor mínimo de pedido de investimento é de R$3.000,00 (três 
mil reais) e o valor máximo de pedido de investimento de 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por Investidor Não 
Institucional. 

[Valores Mobiliários Sujeitos 
ao Lock-up] 

[Ações ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer 
valores mobiliários conversíveis, exercíveis em ou permutáveis 
por ações ordinárias de emissão da Companhia sujeitas ao 
Lock-up.] 

Veracidade das Informações A Companhia e o Coordenador Líder, prestaram declarações de 
veracidade a respeito das informações constantes deste Prospecto, 
nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se 
encontram anexas a este Prospecto, a partir da página 137. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 

Composição do capital social da Companhia  

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$85.185.880,85 (oitenta e cinco 
milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), 
totalmente subscrito e integralizado, representado por 79.334.880 ações ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal.  

O capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária, até o valor de 
R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), mediante a emissão de novas ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal, por deliberação do Conselho de Administração, que 
fixará o preço de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e as demais 
condições de subscrição/integralização de tais ações dentro do capital autorizado, assim como a 
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia. 

Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito 
e integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os 
efeitos da eventual subscrição acima. 

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 
Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

 (em R$) (em R$)

Ordinárias ...................................................  79.334.880 85.185.880,85 [•] [•] 
Total ...........................................................  79.334.880 85.185.880,85 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, 
estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima 
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.  

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e sem considerar 
as Ações Suplementares: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 
Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

 (em R$) (em R$)

Ordinárias ...................................................  79.334.880 85.185.880,85 [•] [•] 
Total ...........................................................  79.334.880 85.185.880,85 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, 
estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima 
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.  

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e considerando 
as Ações Suplementares: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 
Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

 (em R$) (em R$)

Ordinárias ...................................................  79.334.880 85.185.880,85 [•] [•] 
Total ...........................................................  79.334.880 85.185.880,85 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, 
estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima 
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.  

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 
Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

  (em R$)  (em R$) 

Ordinárias ...................................................  79.334.880 85.185.880,85 [•] [•] 
Total ...........................................................  79.334.880 85.185.880,85 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, 
estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima 
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.  

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Principais acionistas da Companhia 

Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas 
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia, na data 
deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta. 

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares:  

 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 
MRV Engenharia e Participações S.A. .............. [41.310.321] [52,07]% [•] [•]%
Conedi Participações Ltda. ................................ [19.081.957] [24,05]% [•] [•]%
José Felipe Diniz ................................................ [11.900.552] [15,00]%  
Ações em Circulação ......................................... 0 0,00% [•] [•]%
Outros ................................................................ [5.480.946] [6,91]% [•] [•]%
Tesouraria .......................................................... [1.561.104] [1,97]% [•] [•]% 
Total ................................................................... 79.334.880 100,00% [•] 100,00% 

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem 
considerar as Ações Suplementares: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 
MRV Engenharia e Participações S.A. ............... [41.310.321] [52,07]% [•] [•]%
Conedi Participações Ltda. ................................. [19.081.957] [24,05]% [•] [•]%
José Felipe Diniz ................................................. [11.900.552] [15,00]%  
Ações em Circulação .......................................... 0 0,00% [•] [•]%
Outros ................................................................. [5.480.946] [6,91]% [•] [•]%
Tesouraria ........................................................... [1.561.104] [1,97]% [•] [•]% 
Total .................................................................... 79.334.880 100,00%  [•] 100,00% 

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Suplementares, mas sem 
considerar as Ações Adicionais: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 
MRV Engenharia e Participações S.A. ............... [41.310.321] [52,07]% [•] [•]%
Conedi Participações Ltda. ................................. [19.081.957] [24,05]% [•] [•]%
José Felipe Diniz ................................................. [11.900.552] [15,00]%  
Ações em Circulação .......................................... 0 0,00% [•] [•]%
Outros ................................................................. [5.480.946] [6,91]% [•] [•]%
Tesouraria ........................................................... [1.561.104] [1,97]% [•] [•]% 
Total .................................................................... 79.334.880 100,00%  [•] 100,00% 
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 
MRV Engenharia e Participações S.A. ............... [41.310.321] [52,07]% [•] [•]%
Conedi Participações Ltda. ................................. [19.081.957] [24,05]% [•] [•]%
José Felipe Diniz ................................................. [11.900.552] [15,00]%  
Ações em Circulação .......................................... 0 0,00% [•] [•]%
Outros ................................................................. [5.480.946] [6,91]% [•] [•]%
Tesouraria ........................................................... [1.561.104] [1,97]% [•] [•]% 
Total .................................................................... 79.334.880 100,00%  [•] 100,00% 

Para uma descrição mais detalhada sobre os acionistas titulares de mais de 5% do capital social 
da Companhia, inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle” do Formulário de 
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto. 

Descrição da Oferta 

A Oferta consiste na distribuição pública primária de, inicialmente, [•] Ações no Brasil, em mercado 
de balcão não organizado, realizada sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta observado o 
disposto na Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular CVM/SRE, com o Código ANBIMA, bem 
como com as demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos 
no Regulamento do Novo Mercado, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta e com a 
participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de 
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta exclusivamente para 
efetuar esforços de colocação das Ações junto a Acionistas da MRV no âmbito da Oferta Prioritária 
e a Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo e que tenham aderido à carta 
convite disponibilizada pelo Coordenador Líder, em [•] de [•] de 2020. 

Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de 
Colocação Internacional (i) nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais 
qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme 
definidos na Regra 144A, editada pela SEC, previstas no Securities Act, e nos regulamentos 
editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e 
estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não 
os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou 
domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com a a legislação vigente nesse 
país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities 
Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada Investidor Estrangeiro em 
ambos os casos “(i)” e “(ii)”, em operações isentas de registro nos Estados Unidos em 
conformidade ao Securities Act e aos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem 
como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos 
e valores mobiliários, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade 
com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução CMN 4.373, e pela Instrução 
CVM 560, ou pela Lei 4.131, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de 
distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de 
outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores 
Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de Distribuição 
Internacional. 

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio 
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares), 
poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser 
acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as 
Ações Suplementares), ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, a serem 
integralmente alienadas pela Companhia, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar, nas 
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas. 
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem 
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual 
equivalente a até 15% (quinze por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar 
as Ações Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, a serem 
integralmente alienadas pela Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações 
inicialmente ofertadas, conforme Opção de Ações Suplementares. Conforme disposto no Contrato 
de Distribuição, as Ações Suplementares não serão objeto de garantia firme de liquidação por 
parte dos Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data 
de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias 
contados da data de início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, 
inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais 
vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de 
sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os 
demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no 
Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia firme de 
liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. 

As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) serão 
colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta em mercado de balcão não organizado, em 
regime de garantia firme de liquidação de forma individual e não solidária, a ser prestada pelos 
Coordenadores da Oferta, de acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no 
Contrato de Distribuição e observadas as disposições descritas abaixo. As Ações que forem objeto 
de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a 
Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas e integralizadas/liquidadas no Brasil 
junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, 
parágrafo 4°, da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. 

Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos ou em qualquer 
outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da 
Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais 
de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos 
Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. Persons, conforme definido no Regulation S sem 
que haja registro ou isenção de registro nos termos do Securities Act. Exceto pelo registro da 
Oferta pela CVM, a Companhia, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação 
Internacional não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos 
e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. 

Aprovações Societárias 

A submissão do pedido de reigstro do registro de companhia aberta categoria “A”, a adesão da 
Companhia no segmento especial de listagem da B3, designado Novo Mercado, a reforma de seu 
Estatuto Social de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado e a 
realização da Oferta, bem como os termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia realizada em 20 de agosto de 2020, cuja ata foi devidamente 
registrada em [•] de [•] de 2020, perante a JUCEMG sob o nº [•], e publicada no jornal “Estado de 
Minas” e no DOEMG em [•] de [•] de 2020. 

A fixação e justificativa do Preço por Ação e aprovação e homologação do aumento do capital 
social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social e com 
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, 
inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, o Preço por Ação serão aprovados em Reunião do 
Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding e antes da disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será devidamente 
registrada na JUCEMG e publicada no jornal “Estado de Minas” ne data de disponibilização do 
Anúncio de Início e no DOEMG no dia útil subsequente. 
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Instituições Participantes da Oferta 

Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia, convidarão as Instituições Consorciadas 
para participar da colocação das Ações junto aos Acionistas da MRV e aos Investidores Não 
Institucionais. 

Preço por Ação 

No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por 
Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de 
emissão da Companhia poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é meramente 
indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo desta faixa indicativa, 
os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e os Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo 
serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia 
descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor 
Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Acionista da MRV e o Investidor Não 
Institucional poderão desistir do seu Pedido de Reserva da Oferta Prioritária e da Oferta de 
Varejo, respectivamente. 

O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de 
investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos 
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos 
Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição 
Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da 
Instrução CVM 400. 

O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da 
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores 
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do 
Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas 
será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor 
pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no 
contexto da Oferta, e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da 
Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. 
Os Acionistas da MRV que venham a participar exclusivamente da Oferta Prioritária e os 
Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, 
portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento até o limite máximo 
de 25% (vinte e cinco por cento) das Ações ofertadas na Oferta Institucional (sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações Suplementares). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, 
caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente 
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a 
colocação de Ações a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as 
intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
automaticamente canceladas. 

Os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária realizados por Acionistas da MRV que sejam Pessoas 
Vinculadas e os Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo realizados por Investidores Não 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, realizados durante o Período de Reserva da Oferta 
Prioritária para Pessoas Vinculadas e o Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas 
Vinculadas, respectivamente, não serão cancelados caso seja verificado o excesso de demanda 
superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares). 



 

45 

As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de 
Colocação Internacional poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva da Oferta 
Prioritária, Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo ou ordens de investimento, conforme o caso, 
somente por meio da entidade a que estiverem vinculadas. 

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para 
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo ações ordinárias 
de emissão da Companhia como referência, bem como as demais operações permitidas na forma 
do inciso II do artigo 48 da Instrução CVM 400, não serão considerados investimentos realizados 
por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, 
desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por 
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no 
mercado secundário, especialmente se considerada a colocação prioritária das Ações aos 
Acionistas da MRV, no âmbito da Oferta Prioritária. Para mais informações, veja a seção 
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá 
impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover a redução da 
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário, 
especialmente se considerada a colocação prioritária das Ações aos Acionistas da MRV, no 
âmbito da Oferta Prioritária”, na página 76 deste Prospecto. 

Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta 

Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações 
Suplementares), um montante de [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas 
de [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para mais informações, ver seção 
“Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social da Companhia”, na página 40 deste 
Prospecto. 

Após a realização da Oferta (considerando a colocação das Ações Adicionais e sem considerar a 
colocação das Ações Suplementares), um montante de [•] ações ordinárias de emissão da 
Companhia, representativas de [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para 
mais informações, ver seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social da 
Companhia”, na página 40 deste Prospecto. 

Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação das Ações Adicionais e considerando a 
colocação das Ações Suplementares), um montante de [•] ações ordinárias de emissão da 
Companhia, representativas de [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para 
mais informações, ver seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social da 
Companhia”, na página 40 deste Prospecto. 

Após a realização da Oferta (considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações 
Suplementares), um montante de [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas 
de [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para mais informações, ver seção 
“Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social da Companhia”, na página 40 deste 
Prospecto. 
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Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos 

O quadro abaixo indica a quantidade de Ações, o Preço por Ação, o valor total das comissões e 
despesas pagas aos Coordenadores da Oferta, bem como os Recursos Líquidos da Oferta.  

Assumindo a colocação da totalidade das ações inicialmente ofertada, sem considerar a colocação 
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:  

 Quantidade Montante(1) 
Comissões e 
Despesas(2) 

Recursos 
Líquidos(1)(2) 

 (em R$) (em R$) 

Oferta ............................................................  [•] [•] [•] [•] 
Total ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, 
estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima 
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.  

(2) Considerando os custos de comissões e de despesas da Oferta, tributos e outras retenções. 

Assumindo a colocação da totalidade das ações inicialmente ofertada, considerando a colocação 
das Ações Adicionais e sem considerar a colocação das Ações Suplementares: 

 Quantidade Montante(1) 
Comissões e 
Despesas(2) 

Recursos 
Líquidos(1)(2) 

 (em R$) (em R$) 

Oferta ............................................................  [•] [•] [•] [•] 
Total ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, 
estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima 
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.  

(2) Considerando os custos de comissões e de despesas da Oferta, tributos e outras retenções. 

Assumindo a colocação da totalidade das ações inicialmente ofertada, sem considerar a colocação 
das Ações Adicionais e considerando a colocação das Ações Suplementares: 

 Quantidade Montante(1) 
Comissões e 
Despesas(2) 

Recursos 
Líquidos(1)(2) 

 (em R$) (em R$) 

Oferta ............................................................  [•] [•] [•] [•] 
Total ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, 
estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima 
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.  

(2) Considerando os custos de comissões e de despesas da Oferta, tributos e outras retenções. 

Assumindo a colocação da totalidade das ações inicialmente ofertada, considerando a colocação 
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares: 

 Quantidade Montante(1) 
Comissões e 
Despesas(2) 

Recursos 
Líquidos(1)(2) 

 (em R$) (em R$) 
Oferta ............................................................  [•] [•] [•] [•] 
Total ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, 
estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•]e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima 
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.  

(2) Considerando os custos de comissões e de despesas da Oferta, tributos e outras retenções. 

Custos de Distribuição 

As comissões, despesas com advogados, auditores e outras despesas descritas abaixo serão 
pagas exclusivamente pela Companhia.  
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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos 
pela Companhia, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:  

Custos Valor (R$)(1) 
% em Relação ao 

Valor Total da Oferta Custo por Ação 
% em Relação ao 
Preço por Ação 

Comissões da Oferta(2) ...............  [•] [•]% [•] [•]%
Comissão de Coordenação ........  [•] [•]% [•] [•]%
Comissão de Colocação ............  [•] [•]% [•] [•]%
Comissão de Garantia Firme de 

Liquidação ...............................  [•] [•]% [•] [•]%
Remuneração de Incentivo(3) .....  [•] [•]% [•] [•]%
Despesas da Oferta(4) ................  [•] [•]% [•] [•]%
Tributos e Outras Retenções .....  [•] [•]% [•] [•]%
Taxa de Registro na CVM ..........  [•] [•]% [•] [•]%
Custos da B3 ..............................  [•] [•]% [•] [•]%
Taxa de Registro na ANBIMA ....  [•] [•]% [•] [•]%
Advogados(5) ..............................  [•] [•]% [•] [•]%
Auditores Independentes ...........  [•] [•]% [•] [•]%
Outros(6) ......................................  [•] [•]% [•] [•]% 
Total de Comissões e 

Despesas da Oferta ..............  [•] [•]% [•] [•]% 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, 
estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•]e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima 
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa. 

(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares) ofertada pela Companhia, conforme condições previstas no Contrato de Distribuição. 

(3) A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte discricionária da remuneração a ser paga aos 
Coordenadores da Oferta e será paga a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do 
resultado da Oferta. 

(4) Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia. 
(5) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos 

Estados Unidos. 
(6) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 

Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos 
pela Companhia, considerando a colocação das Ações Adicionais e sem considerar das Ações 
Suplementares: 

Custos Valor (R$)(1) 
% em Relação ao 

Valor Total da Oferta Custo por Ação 
% em Relação ao 
Preço por Ação 

Comissões da Oferta(2) ...............  [•] [•]% [•] [•]%
Comissão de Coordenação ........  [•] [•]% [•] [•]%
Comissão de Colocação ............  [•] [•]% [•] [•]%
Comissão de Garantia Firme de 

Liquidação ...............................  [•] [•]% [•] [•]%
Remuneração de Incentivo(3) .....  [•] [•]% [•] [•]%
Despesas da Oferta(4) ................  [•] [•]% [•] [•]%
Tributos e Outras Retenções .....  [•] [•]% [•] [•]%
Taxa de Registro na CVM ..........  [•] [•]% [•] [•]%
Custos da B3 ..............................  [•] [•]% [•] [•]%
Taxa de Registro na ANBIMA ....  [•] [•]% [•] [•]%
Advogados(5) ..............................  [•] [•]% [•] [•]%
Auditores Independentes ...........  [•] [•]% [•] [•]%
Outros(6) ......................................  [•] [•]% [•] [•]% 
Total de Comissões e 

Despesas da Oferta ..............  [•] [•]% [•] [•]% 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, 
estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima 
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa. 

(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia (considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações 
Suplementares) ofertada pela Companhia, conforme condições previstas no Contrato de Distribuição. 

(3) A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte discricionária da remuneração a ser paga aos 
Coordenadores da Oferta e será paga a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do 
resultado da Oferta. 

(4) Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia. 
(5) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos 

Estados Unidos. 
(6) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos 
pela Companhia, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e considerando das Ações 
Suplementares:  

Custos Valor (R$)(1) 
% em Relação ao 

Valor Total da Oferta Custo por Ação 
% em Relação ao 
Preço por Ação 

Comissões da Oferta(2) ................  [•] [•]% [•] [•]%
Comissão de Coordenação .........  [•] [•]% [•] [•]%
Comissão de Colocação .............  [•] [•]% [•] [•]%
Comissão de Garantia Firme de 

Liquidação ................................  [•] [•]% [•] [•]%
Remuneração de Incentivo(3) ......  [•] [•]% [•] [•]%
Despesas da Oferta(4) .................  [•] [•]% [•] [•]%
Tributos e Outras Retenções ......  [•] [•]% [•] [•]%
Taxa de Registro na CVM ...........  [•] [•]% [•] [•]%
Custos da B3 ...............................  [•] [•]% [•] [•]%
Taxa de Registro na ANBIMA .....  [•] [•]% [•] [•]%
Advogados(5) ...............................  [•] [•]% [•] [•]%
Auditores Independentes ............  [•] [•]% [•] [•]%
Outros(6) .......................................  [•] [•]% [•] [•]% 
Total de Comissões e 

Despesas da Oferta ...............  [•] [•]% [•] [•]% 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•]%, que é o preço médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, 
estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•]% e R$[•]%, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado 
acima ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa. 

(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia (sem considerar as Ações Adicionais e considerando as Ações 
Suplementares) ofertada pela Companhia, conforme condições previstas no Contrato de Distribuição. 

(3) A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte discricionária da remuneração a ser paga aos 
Coordenadores da Oferta e será paga a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do 
resultado da Oferta. 

(4) Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia. 
(5) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos 

Estados Unidos. 
(6) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 

Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos 
pela Companhia, considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:  

Custos Valor (R$)(1) 
% em Relação ao 

Valor Total da Oferta Custo por Ação 
% em Relação ao 
Preço por Ação 

Comissões da Oferta(2) .................. [•] [•]% [•] [•]%
Comissão de Coordenação ........... [•] [•]% [•] [•]%
Comissão de Colocação ............... [•] [•]% [•] [•]%
Comissão de Garantia Firme de 

Liquidação .................................. [•] [•]% [•] [•]%
Remuneração de Incentivo(3) ........ [•] [•]% [•] [•]%
Despesas da Oferta(4) ................... [•] [•]% [•] [•]%
Tributos e Outras Retenções ........ [•] [•]% [•] [•]%
Taxa de Registro na CVM ............. [•] [•]% [•] [•]%
Custos da B3 ................................. [•] [•]% [•] [•]%
Taxa de Registro na ANBIMA ....... [•] [•]% [•] [•]%
Advogados(5) ................................. [•] [•]% [•] [•]%
Auditores Independentes .............. [•] [•]% [•] [•]%
Outros(6) ......................................... [•] [•]% [•] [•]% 
Total de Comissões e 

Despesas da Oferta ................. [•] [•]% [•] [•]% 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, 
estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima 
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa. 

(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia (considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares) ofertada pela Companhia, conforme condições previstas no Contrato de Distribuição. 

(3) A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte discricionária da remuneração a ser paga aos 
Coordenadores da Oferta e será paga a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do 
resultado da Oferta. 

(4) Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia. 
(5) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos 

Estados Unidos. 
(6) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
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Para fins da Instrução CVM 400 e do Código ANBIMA, não há outra remuneração devida pela 
Companhia às Instituições Participantes da Oferta ou aos Agentes de Colocação Internacional, 
incluindo, exceto pela remuneração descrita acima e pelos ganhos decorrentes da atividade de 
estabilização, bem como não existe nenhum outro tipo de remuneração que dependa do Preço 
por Ação. 

Cronograma Tentativo da Oferta 

Segue, abaixo, um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais 
eventos a partir da data de protocolo do pedido de registro da Oferta junto à CVM: 

# Eventos Data(1) 
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta junto à CVM [•] de [•] de 2020

2 

Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas) 
Disponibilização do Prospecto Preliminar 
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)  
Início do Procedimento de Bookbuilding 
Primeira Data de Corte 

[•] de [•] de 2020 

3 

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições 
Consorciadas) 

Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária 
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo 
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
[Data da cessão da prioridade] 

[•] de [•] de 2020 

4 
Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas 

Vinculadas 
Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas 

Vinculadas 

[•] de [•] de 2020 

5 Segunda Data de Corte [•] de [•] de 2020 

6 Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária 
Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo 

[•] de [•] de 2020 

7 

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow) 
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding  
Fixação do Preço por Ação 
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia 
Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição 

Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta 

[•] de [•] de 2020 

8 
Concessão do registro da Oferta pela CVM 
Divulgação do Anúncio de Início 
Disponibilização do Prospecto Definitivo  
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

[•] de [•] de 2020 

9 Início de negociação das Ações na B3 (Novo Mercado) [•] de [•] de 2020 

10 Data de Liquidação [•] de [•] de 2020 
11 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares [•] de [•] de 2020 

12 Data limite para a liquidação das Ações Suplementares [•] de [•] de 2020 

13 Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento [•] de [•] de 2021 
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a 

critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à 
CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso 
ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. 

Será admitido o recebimento de reservas a partir da nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o 
logotipo das Instituições Consorciadas), para subscrição das Ações, as quais somente serão 
confirmadas pelo subscritor após o início do Prazo de Distribuição. 
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Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma 
será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta 
serão informados por meio de anúncio divulgado nas páginas da Companhia, das Instituições 
Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes da seção 
“Informações sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta”, na página 69 deste 
Prospecto, mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início. 

Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos 
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou 
revogação da Oferta, consulte o Prospecto Preliminar. Para informações sobre os prazos, 
condições e preço de revenda no caso de alienação das Ações integralizadas/liquidadas pelos 
Coordenadores da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos 
termos descritos no Contrato de Distribuição, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Regime de 
Distribuição das Ações”, na página 63 deste Prospecto. 

A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores 
(roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que este Prospecto 
for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação. 

Público Alvo da Oferta 

As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Ações para:  

i. Acionistas da MRV, que realizarem o Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, em 
conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta Prioritária;  

ii. Investidores Não Institucionais, em conformidade com os procedimentos previstos para a 
Oferta de Varejo, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de 
Varejo; e  

iii. Investidores Institucionais, no âmbito da Oferta Institucional. 

Procedimento da Oferta 

A Oferta será realizada em conformidade com o Contrato de Distribuição. Os esforços de 
colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão 
realizados nos termos do Contrato de Distribuição Internacional. 

Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das 
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto Preliminar, o encerramento dos 
Períodos de Reserva da Oferta Prioritária, dos Períodos de Reserva da Oferta de Varejo, a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como 
emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de 
Distribuição e do Contrato de Distribuição Internacional, a concessão do registro da Oferta pela 
CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições 
Participantes da Oferta realizarão a distribuição pública das Ações em regime de Garantia Firme de 
Liquidação (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares), e 
observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado, por meio 
dos procedimentos descritos nos itens (i), (ii) e (iii) abaixo, quais sejam: 

I. uma Oferta Prioritária, na qual será assegurada aos Acionistas da MRV prioridade na 
subscrição de até (a) [•] Ações, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares, ou (b) [•] Ações, considerando a colocação das Ações Adicionais, mas sem 
considerar as Ações Suplementares, observado o Limite de Subscrição Proporcional e 
observados os procedimentos, termos e condições previstos para a Oferta Prioritária, conforme 
descritos abaixo;  



 

51 

II. Oferta de Varejo, na qual as Ações que não forem colocadas na Oferta Prioritária serão 
destinadas à Oferta de Varejo, sendo assegurado aos Investidores Não Institucionais o 
montante de, no mínimo, 10% (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) 
e, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, o 
montante de, no máximo, [20]% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as 
Ações Suplementares) (sendo computadas, no cálculo dos percentuais acima, as Ações 
objeto de Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária realizados por Acionistas da MRV que 
sejam considerados Investidores Não Institucionais), realizada pelas Instituições 
Consorciadas, compreendendo uma oferta aos Investidores Não Institucionais; e  

III. Oferta Institucional, na qual as Ações que não forem colocadas na Oferta Prioritária e Oferta de 
Varejo serão destinadas aos Investidores Institucionais, realizada exclusivamente pelos 
Coordenadores da Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional, e observados os 
procedimentos da Oferta Institucional descritas abaixo. 

Os Coordenadores da Oferta e a Companhia elaborarão um plano de distribuição das Ações, nos 
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, e do Regulamento do Novo Mercado, no 
que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, que levará em conta a criação de uma base 
acionária diversificada de acionistas, as relações da Companhia e dos Coordenadores da Oferta 
com seus clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, observado que os 
Coordenadores da Oferta deverão assegurar: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de 
seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo aos investidores, em conformidade com o artigo 21 
da Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, de 
exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, assegurando o esclarecimento de eventuais 
dúvidas por pessoa designada pelos Coordenadores da Oferta. 

Conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida 
distribuição parcial no âmbito da Oferta, sendo possível o cancelamento do pedido de 
registro da Oferta caso não haja investidores suficientes para subscrever a totalidade das 
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

Caso não existam Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária, Pedidos de Reserva da Oferta de 
Varejo e/ou intenções de investimento para a subscrição da totalidade das Ações inicialmente 
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) até a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será cancelada, 
sendo todos os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária, Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo 
e ordens de investimento, conforme o caso, automaticamente cancelados, e os valores 
eventualmente depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e 
com dedução de quaisquer tributos, eventualmente incidentes sobre movimentação financeira 
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, caso venham a ser criados, e se a alíquota for 
superior a zero, no prazo máximo de três dias úteis contados da comunicação do cancelamento. 
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme 
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha 
a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever a 
totalidade das Ações no âmbito da Oferta”, na página 77 deste Prospecto. 

As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes 
de Colocação Internacional, poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva da Oferta 
de Varejo ou ordens de investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a que 
estiverem vinculadas. 
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Oferta Prioritária 

A Oferta Prioritária será realizada nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400, de forma a 
assegurar a participação dos Acionistas da MRV, e tomará por base a posição de custódia na B3 
ou no Escriturador da MRV (i) ao final da Primeira Data de Corte; e (ii) ao final da Segunda Data de 
Corte. A Oferta Prioritária destina-se exclusivamente aos Acionistas da MRV na Primeira Data de 
Corte e o respectivo Limite de Subscrição Proporcional será proporcional à posição em custódia do 
Acionista da MRV verificada na Segunda Data de Corte, desconsiderando-se os valores mobiliários 
da Companhia atualmente emitidos eventualmente mantidos em tesouraria. A Oferta Prioritária 
destina-se exclusivamente aos Acionistas da MRV na Primeira Data de Corte e o respectivo Limite 
de Subscrição Proporcional será proporcional à posição em custódia do Acionista da MRV 
verificada na Segunda Data de Corte, desconsiderando-se as ações ordinárias de emissão da 
MRV atualmente emitidos e eventualmente mantidos em tesouraria. 

No contexto da Oferta Prioritária, Ações da Oferta Prioritária serão distribuídas e destinadas à 
colocação pública junto aos Acionistas da MRV que realizem Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária, durante o Período de Reserva da Oferta Prioritária e durante o Período de Reserva da 
Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas. 

Os Controladores da MRV, que possuem, na data deste Prospecto, e possuirão na Segunda Data 
de Corte, participação societária equivalente a [•]% ([•] por cento) do capital social da MRV, 
renunciaram expressamente a sua prioridade na subscrição das Ações, no âmbito da Oferta 
Prioritária. 

Tendo em vista a Renúncia dos Controladores, o montante de até (a) [•] Ações, sem considerar a 
colocação das Ações Adicionais e as Ações Suplementares, ou (b) [•] Ações, considerando a 
colocação das Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares, correspondentes a 
até [•]% ([•] por cento) das Ações ofertadas (considerando a colocação das Ações Adicionais e sem 
considerar as Ações Suplementares), será distribuído e destinado prioritariamente à colocação 
pública junto aos Acionistas da MRV (exceto os Controladores da MRV) que desejarem exercer a 
sua prioridade de subscrição. Dessa forma, as Ações da Oferta Prioritária correspondem a 
totalidade das Ações ofertadas (considerando a colocação das Ações Adicionais e sem considerar 
as Ações Suplementares) a que fazem jus os Acionistas da MRV, observados os respectivos 
Limites de Subscrição Proporcional, quando excluída a Participação dos Controladores. 

Os Acionistas da MRV que desejarem subscrever Ações no âmbito da Oferta Prioritária deverão 
realizar os respectivos Pedido de Reserva da Oferta Prioritária junto a uma única Instituição 
Participante da Oferta, durante Período de Reserva da Oferta Prioritária e, caso sejam Pessoas 
Vinculadas, durante o Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas, nas 
condições descritas abaixo, manifestando a intenção de exercer seu direito de prioridade de acordo 
com o procedimento abaixo indicado. 
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Os Acionistas da MRV poderão ceder, total ou parcialmente, as suas respectivas prioridades de 
subscrição no âmbito da Oferta Prioritária, bem como os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária 
por eles já executados para terceiros que sejam Acionistas da MRV desde que: (i) o(s) Acionista(s) 
Cedente(s) e o(s) Cessionário(s) celebrem o Termo de Cessão da Prioridade, que será 
disponibilizado no site http://www.vivaurba.com.br/ri; e (ii) exclusivamente no dia [•] de [•] de 2020, 
até as 16h00, uma via do Termo de Cessão da Prioridade devidamente firmado, com firma 
reconhecida ou assinado digitalmente por meio de certificadora autorizada pelo ICP-Brasil, e, no 
caso de pessoas jurídicas, acompanhado de cópia dos documentos que comprovem os respectivos 
poderes de representação, seja entregue ao Coordenador Líder, através do e-mail: ol-
CessaodeDireitos@btgpactual.com. De modo a operacionalizar e viabilizar a cessão dos direitos 
decorrentes da Oferta Prioritária, caso as posições acionárias dos respectivos Acionistas da MRV 
cedentes na Segunda de Corte sejam inferiores às posições acionárias em relação às quais foram 
realizadas as cessões dos direitos decorrentes da Oferta Prioritária na data especificada no item 
(ii) acima, os respectivos Termos de Cessão da Prioridade serão ineficazes e serão totalmente 
desconsiderados. Ocorrendo a cessão dos direitos de subscrição ou dos Pedidos de Reserva da 
Oferta Prioritária nos termos acima, passam a aplicar-se aos Cessionários as disposições 
aplicáveis aos Acionistas da MRV no âmbito da Oferta Prioritária.  

Será assegurado a cada um dos Acionistas da MRV (exceto os Controladores da MRV) que 
realizar Pedido de Reserva da Oferta Prioritária durante o Período de Reserva da Oferta Prioritária 
ou o Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas o direito de subscrição de 
Ações da Oferta Prioritária, observado o Limite de Subscrição Proporcional. Caso esta relação 
resulte em fração de ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao 
número inteiro de Ações da Oferta Prioritária, desprezando-se eventuais frações de Ações.  

Cada Acionista da MRV terá direito de subscrever: (i) no mínimo, [•] Ações da Oferta Prioritária 
(sem considerar a colocação das Ações Adicionais e as Ações Suplementares) para cada ação 
ordinária de emissão da MRV detida por tal Acionista (ou pelo Acionista Cessionário, no caso do 
Cessionário) ao final da Segunda Data de Corte; e (ii) no máximo, [•] Ações da Oferta Prioritária 
(considerando a colocação das Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) 
para cada ação ordinária de emissão da MRV detida por tal Acionista (ou pelo Acionista 
Cessionário, no caso do Cessionário) ao final da Segunda Data de Corte. Caso a relação resulte 
em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao número 
inteiro de Ações da Oferta Prioritária, desprezando-se eventuais frações de Ações.  

Os Acionistas da MRV que apresentarem Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária deverão indicar 
nos respectivos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária o valor de seu investimento nas Ações, 
sujeito ao respectivo Limite de Subscrição Proporcional, não havendo valor mínimo de investimento 
para a Oferta Prioritária. Os direitos decorrentes da Oferta Prioritária aqui descrita não poderão ser 
negociados ou cedidos pelos Acionistas da MRV para terceiros, inclusive àqueles que sejam 
Acionistas da MRV, sendo certo também que não haverá rodadas de sobras no âmbito da Oferta 
Prioritária. 

As Ações da Oferta Prioritária que não forem alocadas na Oferta Prioritária serão destinadas à 
colocação junto aos Investidores Não Institucionais, respeitando-se o limite de alocação de Ações 
para a Oferta de Varejo. No caso de tais Ações não serem objeto de subscrição por Investidores 
Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo, estas Ações serão destinadas à Oferta 
Institucional. 
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Os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária serão efetuados por Acionistas da MRV de maneira 
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (b) e (f) abaixo e nas seções 
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou 
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta”, nas páginas 60, 61 e 65, 
respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de 
Reserva da Oferta Prioritária, de acordo com as seguintes condições: 

(a) observados o Limite de Subscrição Proporcional e os procedimentos de alocação da Oferta 
Prioritária, cada um dos Acionistas da MRV interessados em participar da Oferta Prioritária 
deverá efetuar Pedido de Reserva da Oferta Prioritária junto a uma única Instituição 
Participante da Oferta, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária 
no Período de Reserva da Oferta Prioritária ou no Período de Reserva da Oferta Prioritária 
para Pessoas Vinculadas. O Acionista da MRV poderá estipular, no Pedido de Reserva da 
Oferta Prioritária, como condição de sua eficácia, um preço máximo por Ação, conforme 
previsto no artigo 45, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400. Caso o Acionista da MRV estipule 
um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária e o Preço por Ação seja 
fixado em valor superior ao estipulado, o seu Pedido de Reserva da Oferta Prioritária será 
automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Participante da Oferta, sendo que as 
Ações objeto do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária serão realocadas para a própria 
Oferta Prioritária. Recomenda-se aos Acionistas da MRV interessados na realização de 
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária que: (i) leiam cuidadosamente os termos e 
condições estipulados no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, especialmente no que 
se refere aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações 
constantes deste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, em especial as 
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e 
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 19 e 73, 
respectivamente, deste Prospecto Preliminar, bem como a seção “4. Fatores de Risco” 
do Formulário de Referência; (ii) verifiquem com a Instituição Participante da Oferta de 
sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, se essa, 
a seu exclusivo critério, exigirá (a) a abertura ou atualização de conta e/ou de cadastro, 
e/ou (b) a manutenção de recursos em conta corrente nela aberta e/ou mantida, para fins 
de garantia do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária; (iii) verifiquem com a Instituição 
Participante da Oferta de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva da 
Oferta Prioritária, a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da 
Instituição Participante da Oferta; e (iv) entrem em contato com a Instituição Participante 
da Oferta de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo 
estabelecido pela Instituição Participante da Oferta para a realização do Pedido de 
Reserva da Oferta Prioritária ou, se for o caso, para a realização do cadastro na 
Instituição Participante da Oferta, tendo em vista os procedimentos operacionais 
adotados por cada Instituição Participante da Oferta; 

(b) os Acionistas da MRV deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de 
Reserva da Oferta Prioritária, a sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob pena de seu 
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária ser cancelado pela respectiva Instituição 
Participante da Oferta. Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à 
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares), será vedada a colocação de Ações junto a Acionistas da MRV que sejam 
Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária realizados por 
Acionistas da MRV que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção 
daqueles realizados durante o Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas 
Vinculadas; 

(c) será assegurado a cada um dos Acionistas da MRV que realizar Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária o direito de subscrever Ações da Oferta Prioritária até o Limite de Subscrição 
Proporcional; 
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(d) após a alocação das Ações da Oferta Prioritária de acordo com o Limite de Subscrição 
Proporcional, as Ações da Oferta Prioritária que remanescerem serão destinadas à Oferta de 
Varejo e alocadas de acordo com o procedimento da Oferta de Varejo descrito abaixo; 

(e) após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações da Oferta Prioritária 
subscritas e o respectivo valor do investimento dos Acionistas da MRV serão informados ao 
Acionista da MRV até às 12:00 horas do dia útil imediatamente posterior à data de divulgação 
do Anúncio de Início pela Instituição Participante da Oferta que houver recebido o respectivo 
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, por meio de mensagem enviada ao endereço 
eletrônico fornecido no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária ou, na sua ausência, por 
telefone ou correspondência, sendo o pagamento a ser feito de acordo com a alínea (f) abaixo 
limitado ao valor indicado no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, calculado mediante a 
divisão do valor do investimento pretendido no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária pelo 
Preço por Ação; 

(f) os Acionistas da MRV deverão efetuar o pagamento à vista e em recursos imediatamente 
disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado na alínea (e) acima junto à 
Instituição Participante da Oferta com que tenham realizado o respectivo Pedido de Reserva 
da Oferta Prioritária, em recursos imediatamente disponíveis até às 10:30 horas da Data de 
Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição Participante da Oferta junto ao qual 
o Pedido de Reserva da Oferta Prioritária tenha sido realizado irá garantir a integralização por 
parte do Acionista da MRV e o Pedido de Reserva da Oferta Prioritária será automaticamente 
cancelado por tal Instituição Participante da Oferta; e 

(g) até às 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Participante da 
Oferta junto a qual o Pedido de Reserva da Oferta Prioritária tenha sido realizado, entregará a 
cada Acionista da MRV o número de Ações da Oferta Prioritária correspondente à relação 
entre o valor do investimento pretendido constante do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária 
e o Preço por Ação, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas 
nas alíneas (a), (b) e (f) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou 
Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de 
Conduta”, nas páginas 60, 61 e 65, respectivamente, deste Prospecto. Caso tal relação resulte 
em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior 
número inteiro de Ações da Oferta Prioritária, desprezando-se a referida fração. 

Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, vide 
seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão 
ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta”, nas páginas 60, 61 e 65, 
respectivamente, deste Prospecto. 

Os Acionistas da MRV que venham a participar exclusivamente da Oferta Prioritária não 
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do 
Preço por Ação. 

Os Acionistas da MRV deverão realizar a integralização das Ações da Oferta Prioritária mediante o 
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de 
acordo com o procedimento descrito acima. 

Os Acionistas da MRV que desejarem subscrever Ações em quantidade superior aos seus 
respectivos Limites de Subscrição Proporcional poderão: (i) participar da Oferta de Varejo, se 
forem Investidores Não Institucionais, desde que atendam às condições aplicáveis à Oferta de 
Varejo descritas abaixo; ou (ii) participar da Oferta Institucional, se forem Investidores 
Institucionais, desde que atendam as condições aplicáveis à Oferta Institucional descritas abaixo. 
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Os Acionistas da MRV interessados em subscrever Ações da Oferta Prioritária e cujas ações 
ordinárias de emissão da Companhia estejam custodiadas no Escriturador da MRV, ou na B3, 
conforme o caso, deverão certificar-se de que seus respectivos cadastros estejam atualizados, 
devendo, ainda, observar os procedimentos para a Oferta Prioritária aqui descritos. 

A Oferta Prioritária não será realizada, conduzida e/ou estendida a Acionista da MRV cuja 
participação viole as leis de jurisdição em que determinado Acionista da MRV seja residente 
e/ou domiciliado. Caberá exclusivamente ao Acionista da MRV analisar, verificar e decidir 
sobre sua adequação para participar na Oferta Prioritária, ficando as Instituições 
Participante da Oferta isentas de qualquer responsabilidade decorrente da participação de 
Acionista da MRV de residente ou domiciliado em jurisdição na qual a Oferta Prioritária seja 
considerada ilegal ou exija registro ou qualificação com base em qualquer lei que não seja 
brasileira. 

Oferta de Varejo 

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária, a Oferta de Varejo será 
realizada junto a (i) Investidores Não Institucionais que realizem solicitações de reserva antecipada 
mediante o preenchimento do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, durante o Período de 
Reserva da Oferta de Varejo, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da 
Oferta de Varejo, e (ii) Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas que realizem 
Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, durante o Período de Reserva da Oferta de Varejo para 
Pessoas Vinculadas, em ambos os casos, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de 
Reserva da Oferta de Varejo, sendo que aqueles que realizarem seus Pedidos de Reserva no 
Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de 
Reserva cancelados, na eventualidade de haver excesso de demanda superior em 1/3 à 
quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações 
Adicionais), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. 

No contexto da Oferta de Varejo, e considerando que a Companhia deve envidar melhores 
esforços para atingir a dispersão acionária, conforme previsto no Artigo 12 do Regulamento do 
Novo Mercado, o montante de, no mínimo, [10]% (considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares) e, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da 
Oferta, o montante de, no máximo, [20]% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e 
as Ações Suplementares) será destinado à colocação pública no âmbito da Oferta de Varejo para 
Investidores da Oferta de Varejo que realizarem Pedido de Reserva da Oferta de Varejo (sendo 
computadas, no cálculo dos percentuais acima, as Ações objeto de Pedidos de Reserva da 
Oferta Prioritária realizados por Acionistas da MRV que sejam considerados Investidores 
Não Institucionais). 

As Instituições Consorciadas somente atenderão aos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo 
feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo 
Investidor Não Institucional. 

Os Investidores Não Institucionais interessados deverão realizar reservas de Ações junto a uma 
única Instituição Consorciada, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva da Oferta de 
Varejo, celebrado em caráter irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens abaixo, 
durante os Períodos de Reserva da Oferta de Varejo, observados o Valor Mínimo de Pedido de 
Investimento na Oferta de Varejo e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo. 
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Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados que (i) leiam 
cuidadosamente os termos e as condições estipulados no Pedido de Reserva da Oferta de 
Varejo, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações 
constantes do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, em especial as seções 
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores 
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” do Prospecto Preliminar, bem como a seção “4. 
Fatores de Risco” do Formulário de Referência; (ii) verifiquem com a Instituição 
Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva da Oferta de 
Varejo, se esta, a seu exclusivo critério, exigirá (a) a abertura ou atualização de conta e/ou 
de cadastro, e/ou (b) a manutenção de recursos em conta aberta e/ou mantida junto a ela 
para fins de garantia do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo; (iii) entrem em contato com 
a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre 
o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva 
da Oferta de Varejo ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição 
Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada instituição; 
e (iv) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de preencher e 
entregar o seu Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, a possibilidade de débito antecipado 
da reserva por parte da Instituição Consorciada. Os Investidores Não Institucionais 
interessados na realização do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo deverão ler 
cuidadosamente os termos e condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, 
bem como as informações constantes do Prospecto Preliminar. 

Os Investidores Não Institucinais que desejarem subscrever Ações no âmbito da Oferta de Varejo 
poderão utilizar seus investimentos diretamente, mediante preenchimento de Pedido de Reserva 
da Oferta de Varejo com uma única Instituição Consorciada, observados o Valor Mínimo de Pedido 
de Investimento na Oferta de Varejo e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de 
Varejo.  

Os Investidores Não Institucionais a que aderirem à Oferta de Varejo não participarão do 
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.  

Procedimento da Oferta de Varejo. Os Investidores Não Institucioanis deverão observar, além das 
condições previstas nos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, o procedimento abaixo: 

(a) durante os Períodos de Reserva da Oferta de Varejo, cada um dos Investidores Não 
Institucionais interessados em participar da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva da Oferta 
de Varejo com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável, exceto pelo 
disposto nos incisos (b), (d), (e), (f) e (h) abaixo, observadas as condições do Pedido de 
Reserva da Oferta de Varejo;  

(b) os Investidores Não Institucionais que decidirem participar diretamente da Oferta de Varejo 
poderão estipular, no Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, um preço máximo por Ação 
como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, sem necessidade 
de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao 
valor estabelecido pelo Investidor da Oferta de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva da 
Oferta de Varejo será automaticamente cancelado;  
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(c) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo 
realizados por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo 
respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na 
realização de Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo que: (a) leiam cuidadosamente os 
termos e condições estipulados no Pedido de Reserva da Oferta de Varejo especialmente os 
procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes do Prospecto; 
(b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu 
Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção 
de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva da 
Oferta de Varejo; e (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência 
para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição 
Consorciada para a realização do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo ou, se for o caso, 
para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos 
operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;  

(d) os Investidores Não Institucionais deverão realizar seus Pedidos de Reserva da Oferta de 
Varejo nos Períodos de Reserva da Oferta de Varejo, sendo que os Investidores Não 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Pedido de 
Reserva da Oferta de Varejo a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de 
Reserva da Oferta de Varejo ser cancelado pela Instituição Consorciada, observado o Valor 
Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo;  

(e) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente 
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e Ações Suplementares), será vedada a 
colocação de Ações aos Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo 
os Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo realizados por Investidores Não Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva da 
Oferta de Varejo que tenham sido realizados por Investidores Não Institucionais que sejam 
Investidores Não Institucionais no Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas 
Vinculadas;  

(f) caso o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo objeto dos Pedidos de Reserva de 
Investidores Não Institucionais: (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à 
Oferta de Varejo, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de 
Reserva da Oferta de Varejo realizados por Investidores Não Institucionais, de modo que as 
Ações destinadas à Oferta de Varejo remanescentes, se houver, serão destinadas aos 
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo, será 
realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-
se, entretanto, as frações de Ações, ou seja, o Rateio da Oferta de Varejo. Caso haja Rateio 
da Oferta de Varejo, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer 
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos 
valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da 
Data de Liquidação;  

(g) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, 
serão informados a cada Investidor da Oferta de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha 
recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta de Varejo por meio do seu respectivo 
endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência, a Data de 
Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do 
Rateio da Oferta de Varejo), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, 
em qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido 
de Reserva da Oferta de Varejo;  
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(h) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor da Oferta de Varejo que tenha realizado 
Pedido de Reserva da Oferta de Varejo deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos 
imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado na alínea (h) acima 
à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta de 
Varejo sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva da Oferta de Varejo 
automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a Instituição 
Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva da Oferta de Varejo deverá garantir a 
liquidação por parte do respectivo Investidor da Oferta de Varejo;  

(i) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de 
Reserva da Oferta de Varejo entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo 
Investidor da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária que tenha realizado Pedido de 
Reserva da Oferta de Varejo de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de 
Colocação da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (h) acima. 

Oferta Institucional 

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e dos Pedidos de Reserva da 
Oferta de Varejo, as Ações remanescentes que não forem colocadas na Oferta Prioritária e/ou na 
Oferta de Varejo serão destinadas à colocação junto a Investidores Institucionais, por meio dos 
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas para 
tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo estipulados valores mínimo ou 
máximo de investimento, uma vez que cada Investidor Institucional deverá assumir a obrigação de 
verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da Oferta Institucional, para então 
apresentar suas intenções de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding. 

Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores 
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, exceda o total de Ações remanescentes 
após o atendimento dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e dos Pedidos de Reserva da 
Oferta de Varejo, nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas 
respectivas intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia e 
dos Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos 
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, incluindo as suas relações com os 
clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, melhor atendam ao objetivo 
desta Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais 
com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e 
a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional. 

Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os 
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores 
Institucionais por meio de seu endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone, sobre a 
quantidade de Ações que cada um deverá subscrever e o Preço por Ação. A entrega das Ações 
deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a integralização à vista, em moeda corrente 
nacional, em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado 
pela quantidade de Ações objeto das respectivas ordens de investimento, em conformidade com os 
procedimentos previstos no Contrato de Distribuição. A subscrição das Ações será formalizada, nos 
termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM nº 860, 
de 22 de julho de 2020, por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensado a 
assinatura de boletim de subscrição. Os Investidores Estrangeiros deverão realizar a subscrição das 
Ações por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na 
Lei 4.131. 

[A Companhia e o Coordenador Líder foram dispensados do requisito de apresentação do boletim de 
subscrição nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e, conforme alternativa do 
item I da Deliberação CVM nº 860, de 22 de julho de 2020.] 
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Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta 

A Companhia e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a CVM autorize a modificação 
ou a revogação da Oferta caso ocorram alterações posteriores, relevantes e inesperadas nas 
circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro da Oferta ou que o 
fundamente, que resultem em um aumento relevante nos riscos assumidos pela Companhia e 
inerentes à própria Oferta. Adicionalmente, a Companhia e os Coordenadores da Oferta poderão 
modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os 
investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400. 

Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o 
encerramento do Prazo de Distribuição poderá ser adiado em até 90 dias. Se a Oferta for 
cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados 
ineficazes. 

A revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por 
meio de Anúncio de Retificação. 

Em qualquer hipótese, a revogação ou cancelamento torna ineficazes a Oferta e os atos de 
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores 
aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de três dias úteis contados da 
data de divulgação da revogação, sem reembolso e com dedução de quaisquer tributos, 
eventualmente incidentes sobre movimentação financeira sobre os valores pagos em função do 
IOF/Câmbio, caso venham a ser criados, e se a alíquota for superior a zero. 

Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução 
CVM 400, as Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento 
das aceitações da Oferta, de que o Acionista da MRV ou o Investidor Não Institucional está ciente 
de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso 
o Acionista da MRV ou o Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição 
Participante da Oferta deverá comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência física 
ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação ao Acionista da MRV ou ao 
Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária ou 
Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, conforme o caso, junto a tal Instituição Participante da 
Oferta a respeito da modificação efetuada. 

Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções 
no Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Participantes da Oferta só aceitarão Pedidos de 
Reserva da Oferta Prioritária e Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo daqueles investidores que 
estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores que já tiverem aderido à 
Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação quando, passados 5 
(cinco) dias úteis do recebimento da comunicação, não revogarem expressamente suas intenções 
no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária ou Pedidos de 
Reserva da Oferta de Varejo, conforme o caso. Nesta hipótese, os Coordenadores da Oferta e/ou 
as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os investidores pretendem manter a 
declaração de aceitação. 
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Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta 

Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto 
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo Acionista 
da MRV ou pelo Investidor Não Institucional, ou as suas decisões de investimento, nos termos do 
artigo 45, parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 
19 e 20 da Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da 
Instrução CVM 400; e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% (vinte por cento) do 
preço inicialmente indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 
20% (vinte por cento) sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta 
aplicação de 20% (vinte por cento) deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos 
termos do artigo 6º do Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício-Circular CVM/SRE (“Evento de 
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa”), poderão os Acionistas da MRV e 
Investidores Não Institucionais, sem quaisquer ônus, desistir dos respectivos Pedidos de Reserva 
da Oferta Prioritária ou Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, conforme o caso, nos termos 
descritos abaixo.  

A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente 
divulgada por meio de anúncio disponibilizado nas páginas da Companhia, das Instituições 
Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, mesmos meios 
utilizados para divulgação deste Prospecto, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das 
Instituições Consorciadas), e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução 
CVM 400 (“Anúncio de Retificação”). 

Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução 
CVM 400 ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, 
as Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das 
aceitações da Oferta, de que o Acionista da MRV ou o Investidor Não Institucional está ciente de 
que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o 
Acionista da MRV ou o Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição 
Participante da Oferta deverá comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência física 
ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação ao Acionista da MRV ou ao 
Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva da Oferta Prioritária ou Pedido 
de Reserva da Oferta de Varejo, conforme o caso, junto a tal Instituição Participante da Oferta a 
respeito da modificação efetuada.  

Nas hipóteses descritas acima neste item, o Acionista da MRV ou o Investidor Não Institucional 
poderá desistir dos respectivos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária ou Pedidos de Reserva da 
Oferta de Varejo, conforme o caso, nos termos acima descritos, até as 16:00 horas do 5º (quinto) 
dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação, ou à data de 
recebimento, pelo Acionista da MRV ou pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta 
pela Instituição Participante da Oferta acerca da suspensão ou modificação da Oferta, conforme 
aplicável. Caso o Acionista da MRV ou o Investidor Não Institucional não informe, por 
escrito, sua decisão de desistência do respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária ou 
Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, conforme o caso, nos termos deste item, tais 
Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária ou Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, 
conforme o caso, serão considerados válidos e o Acionista da MRV ou o Investidor Não 
Institucional, conforme o caso, deverá efetuar o pagamento do valor total do seu 
investimento. 
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Caso o Acionista da MRV ou o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e venha 
a desistir do respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária ou Pedido de Reserva da Oferta de 
Varejo, conforme o caso, nos termos deste item, os valores depositados serão devolvidos sem 
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com 
dedução de quaisquer tributos eventualmente incidentes sobre movimentação financeira sobre os 
valores pagos em função do IOF/Câmbio, caso venham a ser criados, e se a alíquota for superior a 
zero, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo 
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária ou Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, conforme 
o caso. 

Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta; (ii) resilição do Contrato de Distribuição; 
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta, que torne ineficazes a Oferta e os atos de 
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos 
Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e/ou os Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, em 
função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e/ou dos 
Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo serão automaticamente cancelados e cada uma das 
Instituições Participantes da Oferta comunicará o cancelamento da Oferta, inclusive por meio de 
divulgação de comunicado ao mercado, aos Acionistas da MRV e aos Investidores Não 
Institucionais de quem tenham recebido Pedido de Reserva da Oferta Prioritária ou Pedido de 
Reserva da Oferta de Varejo, conforme o caso. Caso o Acionista da MRV ou o Investidor Não 
Institucional já tenha efetuado o pagamento, os valores depositados serão devolvidos sem 
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução de quaisquer 
tributos eventualmente incidentes sobre movimentação financeira sobre os valores pagos em 
função do IOF/Câmbio, caso venham a ser criados, e se a alíquota for superior a zero, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis contados do recebimento da comunicação, pelo investidor acerca de 
quaisquer dos eventos acima citados. 

A rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento dos registros da Oferta, 
nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, sujeito, no entanto, ao 
acolhimento pela CVM, do pleito de revogação da Oferta. 

Prazo de Distribuição 

A data de início da Oferta será divulgada mediante divulgação do Anúncio de Início, com data 
estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2020, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. O 
prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do 
Anúncio de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de 
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de 
Encerramento, com data limite para ocorrer em [•] de [•] de 2021, em conformidade com o artigo 29 
da Instrução CVM 400. 

Liquidação 

A liquidação física e financeira das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar 
as Ações Suplementares) deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 dias úteis, contado a partir 
da data da divulgação do Anúncio de Início, de acordo com o disposto no Contrato de Distribuição. 
A liquidação física e financeira das Ações Suplementares, caso haja o exercício da Opção de 
Ações Suplementares, ocorrerá dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado do exercício da 
Opção de Ações Suplementares. 
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As Ações, as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, conforme o caso, serão entregues aos 
respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação. As Ações que forem objeto de 
esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores 
Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos 
Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos previstos na 
Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131. 

Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação 

A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação 
de subscrição e integralização, pelos Coordenadores da Oferta, na Data de Liquidação, da 
totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações 
Suplementares) que não forem integralizadas pelos investidores que as subscreverem na Oferta, 
na proporção e até os limites individuais de garantia firme de cada um dos Coordenadores da 
Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição. 

Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Suplementares) 
efetivamente subscritas por investidores não tenham sido totalmente integralizadas na Data de 
Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de 
Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a integralização, na Data de Liquidação, 
na proporção e até os limites individuais previstos no Contrato de Distribuição, da totalidade do 
eventual saldo resultante da diferença entre (i) o número de Ações objeto da Garantia Firme de 
Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de 
Distribuição e (ii) o número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações Suplementares) efetivamente integralizadas por investidores no mercado, multiplicado pelo 
Preço por Ação a ser definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. Tal Garantia Firme de 
Liquidação, passará a ser vinculante a partir do momento em que, cumulativamente, for concluído 
o Procedimento de Bookbuilding, assinado o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição 
Internacional, concedido o registro da Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e 
disponibilizado o Prospecto Definitivo.  

Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da 
Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores 
da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de 
revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, 
limitado ao Preço por Ação estabelecido conforme Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que 
o disposto nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das atividades 
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta – 
Estabilização do Preço das Ações”, na página 64 deste Prospecto. 

Segue abaixo relação das Ações objeto de garantia firme prestada por cada um dos Coordenadores 
da Oferta: 

Coordenadores da Oferta % do Total Oferta Base 
BTG Pactual ........................................................................................ [•]% [•] 
Bradesco BBI ...................................................................................... [•]% [•] 
Itau BBA .............................................................................................. [•]% [•] 
Santander ............................................................................................ [•]% [•] 
Caixa ................................................................................................... [•]% [•] 
Total .................................................................................................... 100,00% [•] 
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Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional 

O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que a obrigação 
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação 
das Ações, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas 
condições, não limitada (i) a entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos da Companhia, 
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional; e (ii) a assinatura de 
compromissos de restrição à negociação de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up pela 
Companhia e pelos Administradores durante o prazo de 180 dias contados da data de divulgação 
do Anúncio de Início. De acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição 
Internacional, a Companhia obriga-se a indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de 
Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências. 

Adicionalmente, a Companhia obriga-se, nos termos do Contrato de Distribuição Internacional, a 
indenizar os Agentes de Colocação Internacional na ocasião de perdas no exterior por conta de 
incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. O Contrato de 
Distribuição Internacional determina ainda que a inobservância às leis de valores mobiliários dos 
Estados Unidos pode resultar em eventuais potenciais procedimentos judiciais. A condenação em 
um procedimento judicial no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes 
nos Offering Memoranda poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia e em 
seus negócios. Para informações sobre os riscos relacionados ao Contrato de Distribuição 
Internacional, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização 
desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior, poderá 
deixar a Companhia expostos a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no 
exterior.”, na página 77 deste Prospecto. 

Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta 
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na 
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 70 deste Prospecto. 

Estabilização do Preço das Ações 

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir 
atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, por 
um período de até 30 dias contados da data de início de negociação das Ações na B3, inclusive, 
por meio de operações bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de emissão da 
Companhia, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Distribuição e 
no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e aprovação da B3 e da 
CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação 
CVM 476. 

Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de 
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer 
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador 
e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e 
venda das Ações no âmbito das atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá-las 
em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las 
a qualquer momento, a seu exclusivo critério, observadas as disposições do Contrato de 
Estabilização.  

A partir da divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Estabilização estará disponível para 
consulta e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços indicados, 
na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 70 deste Prospecto. 
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Violações de Normas de Conduta 

Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das 
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão 
ao Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da 
Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no 
âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, 
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as 
Ações, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 
da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da 
Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis: (i) deixará de integrar o 
grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, 
sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e Pedidos de Reserva da 
Oferta de Varejo que tenha recebido e a Instituição Consorciada deverá informar imediatamente 
aos respectivos investidores sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição 
Consorciada integralmente aos respectivos investidores os valores eventualmente dados em 
contrapartida às Ações, no prazo máximo de três dias úteis contados da data de divulgação do 
descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção 
monetária, e ainda, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos 
eventualmente incidentes sobre movimentação financeira sobre os valores pagos em função do 
IOF/Câmbio, caso venham a ser criados, e se a alíquota for superior a zero, (ii) arcará 
integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição 
Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais 
condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários 
advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de 
potenciais investidores, e (iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, 
suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem 
como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda que estes possam 
incorrer; e (iv) poderá ter suspenso, por um período de 6 (seis) meses contados da data da 
comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de 
distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. 
Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer 
prejuízos causados aos investidores que tiverem suas intenções de investimento, Pedidos de 
Reserva da Oferta de Varejo cancelados por força do descredenciamento da Instituição 
Consorciada. 

Direitos, Vantagens e Restrições das Ações 

As Ações conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos 
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto 
Social da Companhia, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, 
conforme vigentes nesta data, dentre os quais se incluem os seguintes: 

• direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de 
emissão da Companhia corresponde a um voto; 

• observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, 
direito ao recebimento de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 
25% do lucro líquido de cada exercício, nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por 
Ações, bem como ao recebimento de dividendos adicionais e demais proventos de qualquer 
natureza eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral ou pelo conselho de 
administração, conforme aplicável; 
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• direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições 
asseguradas aos eventuais acionistas controladores da Companhia, no caso de alienação, 
direta ou indireta, a título oneroso, do controle da Companhia, tanto por meio de uma única 
operação, como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos 
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes 
assegurar tratamento igualitário àquele dado aos eventuais acionistas controladores 
(tag along); 

• direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição 
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos eventuais acionistas controladores da 
Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento 
de listagem das ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado, conforme 
aplicável, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor justo, apurado mediante laudo de 
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e 
independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou eventuais 
acionistas controladores;  

• no caso de liquidação da Companhia, os acionistas terão direito de participar do acervo da 
Companhia, na proporção da sua participação seu no capital social, nos termos do artigo 109, 
inciso II, da Lei das Sociedades por Ações; 

• direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e 
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, 
conforme conferido pela Lei das Sociedades por Ações; 

• direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às ações 
ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da 
data de divulgação do Anúncio de Início; e 

• todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos 
termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no estatuto social da Companhia e na Lei 
das Sociedades por Ações. 

Negociação das Ações na B3 

A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o Contrato de Participação no Novo Mercado, data 
na qual referido contrato entrará em vigor, aderindo ao Novo Mercado, disciplinado pelo 
Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de governança corporativa e 
divulgação de informações ao mercado a serem observadas pela Companhia, mais rigorosas do 
que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, observado que o referido contrato 
entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio de Início. 

A partir do dia útil seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início, as ações ordinárias de 
emissão da Companhia são negociadas no segmento de listagem do Novo Mercado da B3, sob o 
código “[•]”. 

As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado estão descritas de forma resumida 
no item “12.12 – Práticas de Governança Corporativa e o Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa – IBGC da Companhia” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a 
este Prospecto. 

Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a 
operar na B3. 
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Recomenda-se a leitura deste Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência para 
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades 
e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes 
da decisão de investimento nas Ações. 

Acordos de Restrição à Negociação das Ações (Lock-up)  

[A Companhia e seus administradores obrigar-se-ão perante os Coordenadores da Oferta e os 
Agentes de Colocação Internacional, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data 
de divulgação do Anúncio de Início, a não efetuar quaisquer das seguintes operações, sem o 
prévio consentimento dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional: 
(i) ofertar, solicitar ofertas de venda, vender, contratar a venda, emprestar, constituir gravame, 
outorgar qualquer opção, direito ou valor mobiliário para adquirir, ou de qualquer outra forma 
transferir, direta ou indiretamente, (qualquer dessas ações, uma “transferência”), ou registrar ou 
dar causa a qualquer arquivamento relacionado a uma declaração de registro (ou equivalente) nos 
termos do Securities Act ou das leis ou regulamentos do Brasil, em todos os casos, com relação a 
quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer valores mobiliários 
conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações ordinárias de emissão da Companhia ou que 
representem o direito de receber quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia ou 
qualquer participação no capital social da Companhia (incluindo, mas não se limitando, quaisquer 
ações ordinárias relativas ao capital social da Companhia ou outros valores mobiliários que 
possam ser atribuídos de titularidade direta ou beneficiária pela Companhia e os Administradores, 
nos termos e de acordo com as regras e regulamentação da U.S. Securities and Exchange 
Commission ou do Brasil, bem como valores mobiliários que possam ser emitidos mediante o 
exercício de uma opção ou certificado relativo às ações ordinárias de emissão da Companhia); 
(ii) celebrar qualquer contrato de swap ou qualquer outra forma de acordo por meio do qual seja 
transferido, no todo ou em parte, qualquer direito econômico relacionado aos Valores Mobiliários 
Sujeitos ao Lock-up, sendo tal operação, conforme prevista no item (i) acima ou neste item (ii), 
liquidada mediante entrega de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, em moeda corrente ou sob 
outra forma de pagamento; (iii) exigir ou exercer qualquer direito relacionado ao registro de 
quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia (incluindo as Ações), ou qualquer valor 
mobiliário conversível em, permutável por, ou que represente o direito de receber ações ordinárias 
de emissão da Companhia; ou (iv) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer operação 
especificada nos itens (i) a (iii) acima.] 

[As restrições previstas acima são expressamente acordadas para evitar que a Companhia e os 
Administradores se envolvam em qualquer transação de hedge ou outra transação que tenha como 
objetivo ou que seja razoavelmente esperado que leve ou resulte na emissão de novas ações 
ordinárias de emissão da Companhia ou de parcela do capital social da Companhia, ou qualquer 
outro valor mobiliários descrito no parágrafo acima, ou a venda ou a disposição de ações ordinárias 
de emissão da Companhia ou de parcela do capital social da Companhia, ou quaisquer outros 
valores mobiliários, mesmo que tais valores mobiliários venham a ser emitidos ou dispostos por 
alguém que não a Companhia e os Administradores. A proibição com relação à realização de 
hedge ou outras transações pode incluir, sem limitação, qualquer venda a descoberto ou qualquer 
aquisição, venda ou outorga de qualquer direito (incluindo, sem limitação, qualquer opção de 
compra ou de venda) com relação a quaisquer das ações ordinárias de emissão da Companhia ou 
parcela do capital social da Companhia, ou quaisquer outros valores mobiliários, ou com relação a 
qualquer valor mobiliário que inclua, se relacione ou venha a derivar de qualquer parte significante 
do valor das ações ordinárias emitidas pela Companhia ou parcela do capital social da Companhia, 
ou quaisquer outros valores mobiliários.] 
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[As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses de transferência de Valores 
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up realizadas (i) no âmbito de transações realizadas no mercado 
aberto após a conclusão da Oferta, desde que nenhum registro no Brasil ou em qualquer outro 
lugar seja necessário ou seja feito voluntariamente em conexão com vendas subsequentes de 
Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up adquiridos nessas transações de mercado aberto; 
(ii) doações de boa-fé ou em razão de testamento, desde que, antes de tal transferência, o 
respectivo receptor comprometa-se por escrito a respeitar o prazo remanescente do período de 
Lock-up; (iii) transferência a sócios, da Companhia, desde que, antes de tal transferência, o 
respectivo receptor comprometa-se por escrito a respeitar o prazo remanescente do período de 
Lock-up, (iv) transferências a membros da família direta, a acionistas da Companhia e a afiliadas 
da Companhia, desde que, antes de tal transferência, o respectivo receptor comprometa-se por 
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de Lock-up; (v) transferências a um trust em 
benefício, direto ou indireto, do próprio signatário do instrumento de Lock-up e/ou de familiares 
imediatos do mesmo e/ou para sócios, membros ou acionistas do signatário do instrumento de 
Lock-up, bem como para as afiliadas da Companhia, nos termos do Contrato de Distribuição 
Internacional, desde que, antes de tal transferência, se comprometam por escrito a respeitar o 
prazo remanescente do período de Lock-up; (vi) transferência para qualquer entidade de caridade 
ou organização ou trust sem fins lucrativos; (vii) com o consentimento prévio e por escrito dos 
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional; (viii) emissão, transferência 
ou concessão de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up pela Companhia no âmbito de plano de 
opções de ações; (ix) venda de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up com relação a qualquer 
exercício de opções de ações nos termos de um plano de opção de compra de ações já 
devidamente aprovado e em efeito até a data de divulgação do Anúncio de Início; e (x) empréstimo 
de ações para viabilizar a atividade de estabilização da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações sobre a Oferta – Estabilização do Preço das Ações” deste Prospecto, sendo certo, 
ainda, que qualquer transferência, disposição ou distribuição com relação ao item (vi) não venha a 
envolver a disposição por valor.] 

A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá 
prejudicar o valor de negociação das Ações. Para mais informações, veja a seção “Fatores de 
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A venda, ou a percepção de potencial venda, de 
quantidades significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia após a 
conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de 
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a 
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 75 do Prospecto Preliminar.  

Instituição Financeira Escrituradora das Ações 

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Ações é o 
Banco Bradesco S.A. 

Formador de Mercado 

Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, o Coordenador Líder recomendou à 
Companhia a contratação de instituição para desenvolver atividades de formador de mercado, nos 
termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, no entanto, [não] houve contratação 
de formador de mercado. 
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Inadequação da Oferta 

A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Acionista 
da MRV, Investidor Não Institucional ou de Investidor Institucional. O investimento em ações 
representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda variável e, assim, os 
investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, 
inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus 
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e no 
Formulário de Referência anexo a este Prospecto. O investimento nas Ações não é, 
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do 
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que 
esteja proibida por lei de subscrever Ações ou, com relação à qual o investimento em Ações 
seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, inadequado. Uma 
decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que 
permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de 
atuação e dos riscos inerentes ao investimento em ações, bem como aos riscos associados 
aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor 
investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus 
advogados, contadores, consultores financeiros e outros profissionais que julgarem 
necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao seu perfil de 
investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento 
nas Ações. 

Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta 

O Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições 
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de 
Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão 
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, exclusivamente nas páginas na rede mundial de 
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3: 

COMPANHIA 

http://www.vivaurba.com.br/ri (neste website, clicar no link específico do documento da Oferta que 
deseja consultar). 

COORDENADORES DA OFERTA 

Banco BTG Pactual S.A. 

https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais 
– Download”, depois em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de Ações 
Ordinárias de Emissão da Urba Desenvolvimento Urbano S.A.”, clicar no link específico do 
documento que deseja consultar). 

Banco Bradesco BBI S.A. 

www.bradescobbi.com.br/site/ofertas_publicas (neste website, em “IPO Urba”, link no qual serão 
disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta). 

Banco Itaú BBA S.A.  

http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas (neste website, clicar em “Urba 
Desenvolvimento Urbano S.A.” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta 
Pública Inicial de Ações (IPO)”. 
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Banco Santander (Brasil) S.A. 

https://www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”, 
posteriormente identificar “IPO Urba” e clicar no título do documento correspondente). 

Caixa Econômica Federal  

http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento, no item “Oferta Pública de Ações Ordinárias 
da Urba Desenvolvimento Urbano S.A.”, e depois clicar nos links disponíveis dos avisos e anúncios 
da Oferta. 

INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS 

Comissão de Valores Mobiliários 

www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar 
“Informações sobre Companhias”, em seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, 
Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”. Na nova página, digitar “Urba” e clicar 
em “Continuar”. Em seguida, clicar em “Urba Desenvolvimento Urbano S.A.” e selecionar 
“Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e 
avisos da Oferta). 

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-
em-andamento/ (neste website, acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois 
clicar em “Urba Desenvolvimento Urbano S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e 
avisos da Oferta) e, para informações adicionais relacionadas à Companhia: www.b3.com.br (neste 
website, acessar “Empresas Listadas”; na nova página, digitar “Urba” e clicar em “Buscar”; em 
seguida, clicar em “Urba Desenvolvimento Urbano S.A.” e selecionar “Informações Relevantes”; 
posteriormente clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, link no qual serão 
disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta) 

Informações Adicionais 

Mais informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações poderão ser 
obtidas junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no 
caso de Investidores Não Institucionais também junto às Instituições Consorciadas. 

É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em 
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à 
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 19 e 73, 
respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante do 
Formulário de Referência, deste Prospecto, antes da tomada de qualquer decisão de 
investimento. 

Pandemia do COVID-19 (novo coronavírus) 

As operações da nossa Companhia, bem como as operações das sociedades direta ou 
indiretamente controladas pela nossa Companhia, sofreram impacto em razão das medidas de 
restrição à circulação adotadas como consequência da pandemia do COVID-19. Além disso, a 
nossa Companhia acredita que a pandemia provocada pelo novo coronavírus continuará a afetar 
negativamente seus negócios, condição financeira, resultados operacionais, liquidez e fluxo de 
caixa, cuja extensão dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e 
imprevisíveis. 
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Para informações sobre a avaliação atual sobre os impactos do COVID-19 nos negócios da 
nossa Companhia ver itens [•] e [•] do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a 
partir da página [•]. 

As consequências adversas da atual pandemia continuam ocorrendo após a emissão de suas 
informações financeiras intermediárias referente ao período de seis meses findo em 30 de junho de 
2020 e, assim, até a data deste Prospecto, não há informações adicionais disponíveis para que a 
administração da Companhia pudesse realizar uma avaliação a respeito do impacto do surto do 
COVID-19 em seus negócios, além daquela apresentada nos itens [•] e [•] do Formulário de 
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página [•]. Na data deste Prospecto, não é possível 
assegurar se, futuramente, tal avaliação será prejudicada ou a extensão de tais prejuízos, 
tampouco é possível assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade da Companhia 
continuar operando seus negócios. 

Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao Formulário de Referência ou 
informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar as seguintes páginas da rede mundial de 
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3: 

Companhia 

Urba Desenvolvimento Urbano S.A.  
Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar 
CEP 30455-610, Belo Horizonte - MG  
At.: José Roberto Diniz Santos 
Tel.: (31) 3615-8817 
http://www.vivaurba.com.br/ri (neste website, clicar no link específico do Prospecto Preliminar). 

Coordenadores da Oferta 

Banco BTG Pactual S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar 
CEP 04538-133, São Paulo, SP 
At.: Sr. Fabio Nazari 
Tel.: (11) 3383-2000 
Fax: (11) 3383-2001 
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais 
– Download”, depois em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de Ações 
Ordinárias de Emissão da Urba Desenvolvimento Urbano S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”).  

Banco Bradesco BBI S.A. 
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, nº1.309, 10º andar 
CEP 04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. Glenn Mallett 
Tel.: (11) 2169-4672 
Fax: (11) 3847-9856 
www.bradescobbi.com.br/site/ofertas_publicas/ (neste website, em IPO Urba e clicar em 
“Prospecto Preliminar”). 

Banco Itaú BBA S.A.  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares 
CEP 04538-132, São Paulo, SP  
At.: Sra. Renata G. Dominguez  
Tel.: +55 (11) 3708-8876 
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Urba 
Desenvolvimento Urbano S.A.” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta 
Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”). 
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Banco Santander (Brasil) S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, 24º andar  
CEP 04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa 
Tel.: +55 (11) 3553-3489 
https://www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”, 
posteriormente identificar “IPO Urba” e clicar no título do documento correspondente). 

Caixa Econômica Federal  
Avenida Paulista, nº 2.300, 14º andar  
CEP 01310-300, São Paulo, SP  
At.: Sr. João Paulo Vargas da Silveira 
Tel.: +55 (11) 3236-8232  
http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento, no item “Oferta Pública de Ações Ordinárias 
da Urba Desenvolvimento Urbano S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”. 

Instituições Consorciadas 

O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas 
e será novamente divulgado em [•] de [•] de 2020, com a indicação completa das Instituições 
Consorciadas que participarão da Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as 
Instituições Consorciadas poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da B3. 

Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na 
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de 
Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no estado 
de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, 
acessar “Informações sobre Companhias”, em seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, 
DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”. Na nova página, digitar “Urba” e 
clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “Urba Desenvolvimento Urbano S.A.” e selecionar 
“Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. Clicar em download do Prospecto Preliminar com 
a data mais recente); e (ii) B3 (www.b3.com.br - neste website, acessar “Empresas Listadas”; na 
nova página, digitar “Urba” e clicar em “Buscar”; em seguida, clicar em “Urba Desenvolvimento 
Urbano S.A.” e selecionar “Informações Relevantes”; posteriormente clicar em “Documentos de 
Oferta de Distribuição Pública”, em seguida, clicar em download do Prospecto Preliminar com a 
data mais recente). 
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES 

O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de 
investimento nas Ações os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as 
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos 
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”, na 
página 19 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, deste 
Prospecto, e as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas anexas a este 
Prospecto, a partir da página 187. 

As atividades da Companhia, sua situação financeira e reputacional, seus resultados operacionais, 
fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer 
desses riscos. O preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia pode diminuir 
devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou outros fatores, e os investidores podem vir a 
perder parte substancial ou todo o seu investimento. Os riscos descritos abaixo e no item “4. Fatores 
de Risco” do nosso Formulário de Referência são aqueles que conhecemos e que acreditamos que 
atualmente podem nos afetar de maneira adversa, entretanto riscos adicionais não conhecidos por 
nós atualmente ou que consideramos atualmente irrelevantes também podem nos afetar de forma 
adversa. 

Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou 
causará ou terá “um efeito adverso para a Companhia” ou lhe “afetará adversamente” ou o uso de 
expressões similares significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um 
efeito material adverso em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de 
caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado de ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os 
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “Sumário da Companhia – Principais 
Fatores de Risco da Companhia”, na página 19 deste Prospecto e a seção “4. Fatores de Risco” do 
Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto. 

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), 
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão 
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de 
negociação das ações de emissão da Companhia.  

Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus 
(“COVID-19”), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome 
Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem 
ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na 
economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.  

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente do 
COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações 
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em 
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países 
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do 
mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e 
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de 
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela 
população, o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, 
fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na 
economia brasileira. 
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado 
desses eventos mundial pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em 
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da 
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e 
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da 
Companhia no futuro em termos aceitáveis. 

As atividades e a negociação das ações de emissão da Companhia estão sujeitas a riscos 
inerentes ao mercado de valores mobiliários brasileiro, como a volatilidade e falta de 
liquidez do mercado.  

Mercados emergentes de valores mobiliários, como o brasileiro, envolvem, com frequência, 
investimentos de maior risco quando comparados a outros mercados mundiais, sendo tais 
investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa. 

Sobre os riscos econômicos e políticos, os investidores podem ter sua capacidade de obter 
retorno, total ou parcial, de seus investimentos afetada por mudanças no ambiente regulatório, 
fiscal, econômico e político. Especificamente com relação aos investidores estrangeiros, existe o 
risco de que os mesmos enfrentem restrições relacionadas ao repatriamento do capital investido ou 
à criação ou majoração de alíquotas de impostos existentes sobre o investimento estrangeiro. 

Por ser um mercado substancialmente menor, menos líquido, mais concentrado e potencialmente 
mais volátil do que os principais mercados de valores mobiliários mundiais, o mercado brasileiro de 
valores mobiliários poderá limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as 
ações de emissão da Companhia nas condições por eles desejadas. A este respeito, vide risco “O 
surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), pode 
levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre 
a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de 
emissão da Companhia” na página 73 deste Prospecto. 

Em 31 de março de 2020, a capitalização bursátil de todas as companhias listadas na B3 
representava, aproximadamente, R$3,1 trilhões e a média de negociações diárias era de, 
aproximadamente, R$36 bilhões, segundo dados da própria B3. O mercado de capitais brasileiro é 
significativamente concentrado, de forma que as dez principais ações negociadas na B3 foram 
responsáveis por, aproximadamente, 33,9% do volume total de ações negociadas na B3 durante o 
período de três meses terminado em 31 de março de 2020, enquanto que a New York Stock 
Exchange, nos Estados Unidos, teve uma capitalização bursátil de aproximadamente US$16,8 
trilhões em 31 de março de 2020, com média do volume diário de negociação de aproximadamente 
US$251 bilhões durante o período de três meses terminado em 31 de março de 2020.  

Portanto, o tamanho, liquidez, concentração e potencialmente volatilidade do mercado de capitais 
brasileiro poderão se transformar em obstáculos para os investidores de ações de emissão da 
Companhia que desejarem vender as ações, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter 
efeito substancialmente adverso no mercado das ações de emissão da Companhia. Na hipótese de 
as ações em negociação da Companhia não se transformarem e permanecerem como um 
mercado ativo e líquido de negociação, o preço de negociação das ações de emissão da 
Companhia pode ser negativamente impactado. Desta forma, fatores que possam ter impactos 
econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos ainda mais profundos no mercado 
brasileiro de valores mobiliários. 

Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta” “O surto 
de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), pode levar a 
uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a 
economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de 
emissão da Companhia” na página 73 deste Prospecto.  
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Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em 
outros países, especialmente nos mercados emergentes o que poderá afetar negativamente 
a economia brasileira inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores 
mobiliários.  

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, 
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive 
Estados Unidos, países membros da União Europeia e de economias emergentes. A reação dos 
investidores aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o valor de 
mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Ações. Crises nos 
Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse dos 
investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de 
emissão da Companhia.  

Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições 
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os 
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros 
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer 
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a 
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais 
brasileiro.  

A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às 
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às 
companhias brasileiras. Crises econômicas no Brasil e/ou em outros mercados emergentes podem 
reduzir o interesse do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os 
valores mobiliários emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado 
das Ações, bem como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais 
brasileiros e a financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de 
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Desta forma, fatores que possam ter 
impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos ainda mais profundos 
no mercado brasileiro de valores mobiliários.  

Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta” “O surto 
de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), pode levar a 
uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a 
economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de 
emissão da Companhia” na página 73 deste Prospecto.  

A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações 
ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta e o Período de Lock-up, 
poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia. 

[A Companhia e os Administradores celebrarão acordos de restrição à venda de ações ordinárias 
de emissão da Companhia (Lock-up), por meio dos quais se comprometerão a, sujeitos tão 
somente às exceções previstas no Contrato de Distribuição Internacional, durante o período de 180 
dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar 
em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão 
da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.] 

Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão 
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda 
de um número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar 
adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para 
informações adicionais, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de 
Ações (Lock-up)”, na página 67 deste Prospecto. 
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Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações 
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições 
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos 
Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária, Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo feitos 
perante tais Instituições Consorciadas. 

Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições 
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao 
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, 
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, tal 
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das 
demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de 
integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento 
ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de 
Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido 
cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão 
devolvidos sem reembolso e com dedução de quaisquer tributos eventualmente incidentes, incluindo 
tributos sobre movimentação financeira valores pagos em função do IOF/Câmbio, caso venham a 
ser criados, e se a alíquota for superior a zero. Para mais informações, ver a seção “Informações 
Sobre a Oferta – Violações de Norma de Conduta”, na página 65 deste Prospecto. 

A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de 
valores mobiliários, o que poderá afetar o preço das ações ordinárias de sua emissão e 
resultar em uma diluição da participação do investidor. 

A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações nos 
mercados financeiro e de capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar 
disponíveis em condições que nos sejam desfavoráveis ou desvantajosas. A Companhia pode, 
ainda, recorrer a ofertas públicas ou privadas de ações de sua emissão ou valores mobiliários 
lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito de 
subscrever ou receber ações de emissão da Companhia. Qualquer captação de recursos por meio 
de ofertas públicas ou privadas de ações de emissão da Companhia ou valores mobiliários 
lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito de 
subscrever ou receber ações de sua emissão pode ser realizada com exclusão do direito de 
preferência dos então acionistas da Companhia e/ou alterar o valor das ações de sua emissão, o 
que pode resultar na diluição da participação dos investidores. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por 
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá promover a redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário, especialmente se considerada a colocação prioritária 
das Ações aos Acionistas da MRV, no âmbito da Oferta Prioritária. 

O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da 
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no 
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) das Ações 
ofertadas na Oferta Institucional (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), 
desde que não seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações 
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares). 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas 
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover a redução 
da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. 
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Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme 
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha 
a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever a 
totalidade das Ações no âmbito da Oferta. 

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) não sejam subscritas no âmbito da 
Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será cancelada, 
sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimentos automaticamente cancelados. 
Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a 
Oferta – Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, na página 61 deste Prospecto. 

Investidores que subscreverem Ações sofrerão diluição imediata e substancial no valor 
contábil de seus investimentos. 

O Preço por Ação deverá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações 
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de 
liquidação da Companhia, os investidores que subscreveram Ações por meio da Oferta poderão 
receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao subscrever as Ações 
na Oferta.  

Adicionalmente, na data deste Prospecto, a Companhia conta com um programa ou de eventual 
novo programa que venha a ser aprovado pelos acionistas da Companhia de opção de compra de 
ações da Companhia. No âmbito do referido programa, o Conselho de Administração poderá 
outorgar aos administradores e determinados empregados opções de compra de ações. Caso tais 
administradores ou empregados exerçam as opções de que são titulares e a nossa Companhia 
emita novas ações para cumprir suas obrigações no âmbito do referido Programa, os investidores 
que subscreverem Ações no âmbito da Oferta serão imediatamente diluídos.  

Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta e o programa de opção de compra 
de ações da Companhia, consulte a seção “Diluição”, na página 97 deste Prospecto. 

A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no 
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores 
mobiliários no Brasil e no exterior.  

A Oferta compreende a distribuição primária das Ações no Brasil, em mercado de balcão não 
organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros. Os 
esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à 
proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering 
Memoranda. 

Adicionalmente, a Companhia é parte do Contrato de Distribuição Internacional, que regula os 
esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Distribuição Internacional apresenta 
uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional para que a 
Companhia os indenize, caso estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais 
incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. 
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A Companhia também faz diversas declarações e garantias relacionadas aos negócios da 
Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados 
contra a Companhia no exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, 
poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para 
o cálculo das indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos 
Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase 
inicial do processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado 
que nenhuma incorreção foi cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no 
exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se 
envolver valores elevados, poderá afetar negativamente a Companhia. 

A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países, principalmente 
nos emergentes ou nos Estados Unidos, pode afetar negativamente a economia brasileira e 
os negócios da Companhia. 

O mercado de títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado, em 
vários graus, pela economia global e condições do mercado, e especialmente pelos Estados 
Unidos, pela União Europeia e pelos mercados emergentes. A crise financeira iniciada nos Estados 
Unidos no terceiro trimestre de 2008 criou uma recessão global. Mudanças nos preços de ações 
ordinárias de companhias abertas, ausência de disponibilidade de crédito, reduções nos gastos, 
desaceleração da economia global, instabilidade de taxa de câmbio e pressão inflacionária podem 
adversamente afetar, direta ou indiretamente, a economia e o mercado de capitais brasileiros. 
Crises nos Estados Unidos, na União Europeia e nos mercados emergentes podem reduzir a 
demanda do investidor por títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os 
valores mobiliários de emissão da Companhia. 

Além disso, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições 
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos, tal 
como na recente tensão política entre Estados Unidos e Irã e a pandemia de coronavirus. Os 
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros 
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer 
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a 
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais 
brasileiro. 

A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro continuará aberto às 
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às companhias 
brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse do investidor por 
valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários emitidos pela 
Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da 
Companhia, bem como poderá afetar seu futuro acesso ao mercado de capitais brasileiros e a 
financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado de ações 
ordinárias de emissão da Companhia. 

Os acionistas da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio. 

De acordo com o Estatuto Social, a Companhia deve pagar dividendos aos seus acionistas no 
valor mínimo de 25% (vinte e cinco) de seu lucro líquido anual, conforme determinado e ajustado. 
Esses ajustes do lucro líquido para os fins de cálculo da base dos dividendos incluem contribuições 
a diversas reservas que efetivamente reduzem o valor disponível para o pagamento de dividendos. 
A Companhia pode não pagar dividendos aos seus acionistas em qualquer exercício social, caso o 
Conselho de Administração determine que essas distribuições não seriam aconselháveis em vista 
da condição financeira da Companhia ou em virtude de restrições impostas em determinados 
contratos financeiros celebrados por controladas da Companhia. Para mais informações, vide itens 
“3.4 − Política de destinação dos resultados” e “4.1 – Fatores de Risco” do Formulário de 
Referência, anexo a este Prospecto. 
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A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e 
o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão realizar 
operações com derivativos contratadas com terceiros para proteção (hedge), tendo as ações 
ordinárias de emissão da Companhia como referência, conforme permitido pelo artigo 48 da 
Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, tais investimentos 
não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 
da Instrução CVM 400. A realização de tais operações pode influenciar a demanda e, 
consequentemente, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre 
a Oferta, a Companhia ou os Coordenadores da Oferta poderão gerar questionamentos por 
parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da Oferta, o que poderá impactar 
negativamente a Oferta. 

A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passarão a ser de conhecimento 
público após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste 
momento e até a divulgação do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia 
matérias contendo informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, ou os 
Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo certos dados que não constam deste Prospecto ou 
do Formulário de Referência. 

Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por 
parte da Companhia ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até a divulgação do Anúncio 
de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter informações que não foram 
fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia ou dos Coordenadores da Oferta. 

Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia ou, 
ainda, caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do 
Formulário de Referência, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo 
de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar negativamente a tomada de decisão de 
investimento pelos potenciais investidores podendo resultar, ainda, a exclusivo critério da CVM, na 
suspensão da Oferta, com a consequente alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento. 

[Após a conclusão de sua oferta pública inicial de ações, a Companhia não terá um 
acionista controlador ou grupo de controle titular de mais de 50% do seu capital votante, o 
que pode deixá-la susceptível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros 
eventos decorrentes da ausência de um acionista controlador ou grupo de controle titular 
de mais que 50% de seu capital votante 

Após a conclusão da Oferta, a Companhia não terá um acionista ou grupo controlador titular da 
maioria absoluta do seu capital votante. É possível, dessa forma, que se formem alianças ou 
acordos de votos entre os acionistas, o que poderia ter o mesmo efeito de se ter um grupo de 
controle. Caso surja um grupo de controle e esse passe a deter o poder decisório da Companhia, 
as políticas corporativas e as estratégias podem sofrer mudanças repentinas e inesperadas, 
incluindo, mas não se limitando, a substituição dos seus administradores. Além disso, a 
Companhia pode ficar mais vulnerável a tentativas hostis de aquisição de controle e a conflitos daí 
decorrentes. 

A ausência de um acionista ou grupo controlador titular de mais de 50% do capital votante poderá 
dificultar certos processos de tomada de decisão, pois o quórum mínimo exigido por lei para 
determinadas deliberações poderá não ser atingido. Nesse caso, a Companhia e os seus 
acionistas minoritários poderão não gozar da mesma proteção conferida pela lei contra abusos 
praticados por outros acionistas e, em consequência, poderemos ter dificuldade em obter a 
reparação dos danos sofridos. 
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Atualmente, a Companhia está sob controle da MRV, que detém, direta e indiretamente, 100% do 
nosso capital social. Após a conclusão da Oferta, a MRV passará a deter de [•]% a [•]% de nosso 
capital social total e votante. Qualquer mudança repentina ou inesperada no quadro de 
administradores, na política empresarial ou no direcionamento estratégico, tentativa de aquisição 
de controle ou qualquer disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos pode 
afetar adversamente a Companhia.] 
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA 

Coordenador Líder 

O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. 
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. 
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi 
adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco 
principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições, 
wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).  

No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui, 
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e 
Buenos Aires.  

Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes 
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth 
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam 
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também 
oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na 
América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o 
BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de 
subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de 
fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.  

O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de 
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da 
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de 
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde 
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América 
Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012 
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).  

Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o 
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por 
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity 
House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina 
renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005, 
2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e 
World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre 
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do 
mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o 
título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período 
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).  

Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi 
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional 
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o 
ranking publicado pela revista Institutional Investor. 
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O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda 
variável, participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, 
Petrobras, Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de 
capital da Aliansce, Multiplus, OSX, Ecorodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta 
posição foi alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com 
sua atuação constante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato 
comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on das empresas nas quais 
participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de 
Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, 
IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou 
como coordenador líder e lead settlement agent na oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil 
e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta 
pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta pública inicial e do follow-on de 
Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual 
participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade, CPFL Renováveis, Ser 
Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, 
o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em 
2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow-on de 
telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas de 
distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, o BTG Pactual participou das 
ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega 
Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das Lojas Americanas, e da 
Alupar e, da BR Malls e do Magazine Luiza e da Rumo, e do re-IPO da Eneva. Em 2018, o BTG 
Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da Hapvida. Em 2019, o BTG 
Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e follow-on das seguintes companhias: Banco Pan, 
Singia, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL 
Energia, Totvs, Eneva e Burger King. Em 2020, o BTG Pactual participou dos follow-ons da 
Minerva, Cogna Educação, Positivo Tecnologia, Centauro,Via Varejo, Lojas Americanas, BTG 
Pactual, JHSF Participações, Irani, IMC e Dimed, assim como do IPO da Mitre Realty, Estapar 
e Ambipar. 

Bradesco BBI 

O Bradesco BBI, é responsável por (i) originação e execução de operações de financiamento de 
projetos; (ii) originação e execução de operações de fusões e aquisições; (iii) originação, 
estruturação, sindicalização e distribuição de operações de valores mobiliários de renda fixa no 
Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de 
valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior.  

O Bradesco BBI conquistou em 2018 os prêmios “Best Investment Bank in Brazil” pela Euromoney, 
“The Best M&A Bank From America Latina” e “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global 
Finance e “Most Innovative Investment Bank from Latin America” pela The Banker. Já em 2019, o 
Bradescco BBI conquistou em 2019 o prêmio “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global 
Finance e “The Most Innovative Bank in Latam” pela The Banker.  

Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 191 operações em todos os 
segmentos de Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$236,571 bilhões.  

Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial Public 
Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no exterior. 



 

83 

O Bradesco BBI apresentou em 2019 presença significativa no mercado de capitais brasileiro, 
tendo participado como joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de 
R$2.516 milhões, coordenador líder do IPO da Centauro, no montante de R$705 milhões, joint 
bookrunner no Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.539 milhões, joint 
bookrunner no Follow-on de CPFL Energia, no montante de R$3.212 milhões, joint bookrunner no 
Follow-on da intermédica, no montante de R$2.370 milhões, joint bookrunner no Follow-on da 
Light, no montante de R$2.500 milhões, joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no 
montante de R$7.390 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Movida, no montante de 
R$832 milhões, joint bookrunner no Follow-on do Banco Inter, no montante de R$1.248 milhões, 
joint bookrunner no Follow-on da Trisul, no montante de R$405 milhões, coordenador líder do 
Follow-on da Helbor, no montante de R$560 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Log CP, no 
montante de R$638 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Arco Educação, no montante de 
US$332 milhões, joint bookrunner do IPO da C&A, no montante de R$1.831 milhões, joint 
bookrunner do Re-IPO da CCP, no montante de R$870 milhões, joint bookrunner do Follow-on da 
Lopes, no montante de R$147 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Magazine Luiza, no 
montante de R$4.730 milhões, joint bookrunner do Follow-on da JHSF, no montante de 
R$513 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marisa, no montante de R$570 milhões, joint 
bookrunner do Follow-on da Aliansce Sonae, no montante de R$1.191 milhões, joint bookrunner do 
Follow-on da Intermédica, no montante de R$5.002 milhões, joint bookrunner do Follow-on da 
Unidas, no montante de R$1.829 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marfrig, no montante 
de R$2.997 milhões e joint bookrunner do Follow-on da Restoque, no montante de R$259 milhões. 

Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu 2019 com grande destaque em 
renda fixa. Participou de 118 operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram mais 
de R$101,540 bilhões originados. 

No ano de 2019, o Bradesco BBI assessorou 28 transações de M&A envolvendo um volume total 
de aproximadamente R$40 bilhões, tendo como destaque: (i) assessoria ao Casino na compra da 
participação detida pelo Éxito na Segisor por R$5,4 bilhões (ii) assessoria à Odebrecht TransPort 
na venda da rodovia Rota das Bandeiras para o Farallon e o Mubadala por R$4,0 bilhões, 
(iii) assessoria ao Banco Bradesco na aquisição do BAC Florida Bank por R$2,0 bilhões, 
(iv) assessoria à Kroton na realização de oferta pública de ações no contexto da aquisição da 
Somos Educação por R$1,7 bilhão, (v) assessoria à EDP Renováveis na venda da Babilônia 
Holding para a Actis por R$1,2 bilhão, e (vi) assessoria ao Grupo CB na venda de portfólio de 
galpões logísticos para a HSI por valor confidencial. 

O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas 
localidades no exterior. Clientes e usuários têm à disposição 80.222 pontos de atendimento, 
destacando-se 4.478 agências. 

Itaú BBA 

O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da 
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos 
Brasileiros S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados: 
ativos na ordem de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA 
começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio 
Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para 
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting, 
hedge, crédito e câmbio.  

Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para 
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano, 
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de 
clientes na área internacional.  
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Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No 
ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos 
BBA Capital.  

Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em financiamento de 
veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre e 
Belo Horizonte.  

Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo 
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA 
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.  

No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova 
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes 
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do 
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.  

Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se 
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito 
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e 
produtos estruturados.  

Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a 
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.  

Atividade de investment banking do Itaú BBA  

A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores 
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e 
fusões e aquisições.  

O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em 
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador 
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de 
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que 
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o 
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg 
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe. 

Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e 
secundárias de ações e de deposit receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de 
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias 
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto 
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e 
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América 
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado 
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.  

Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes 
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, 
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e 
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na 
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações 
acumulando um total de US$25,7 bilhões.  
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No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes 
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, 
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios 
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio 
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa 
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo 
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo 
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em 
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder 
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo 
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões. 

Santander  

O Banco Santander (Brasil) S.A. é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição com sede na 
Espanha fundada em 1857. O Santander e/ou seu conglomerado econômico possui, atualmente, 
cerca de €1,46 trilhão em ativos, 12 mil agências e milhares de clientes em diversos países. 
O Santander desenvolve uma importante atividade de negócios na Europa, região em que 
alcançou presença no Reino Unido, por meio do Abbey National Bank Plc. Adicionalmente, atua no 
financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander Consumer, com presença em 
15 países do continente e nos Estados Unidos.  

Em 2019, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €8,3 bilhões no 
mundo, dos quais 53% nas Américas e 28% no Brasil. Na América Latina, em 2019, o Grupo 
Santander possuía cerca de 4,6 mil agências e cerca de 90 mil funcionários. 

Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional 
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do 
Comércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional 
S.A. (incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.  

Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander 
Espanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do 
capital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de 
2007, o CADE aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO 
pelo consórcio. No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um 
acordo por meio do qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de 
ativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio 
do ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário 
indireto do Banco Real. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo 
Santander e foi extinto como pessoa jurídica independente.  

Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter presença em todos os segmentos 
do mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de 
clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As 
atividades do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco 
global de atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.  

O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais 
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas 
de transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit 
Markets), finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de 
mercado e mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se 
beneficiar dos serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.  

Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando 
com equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets.  
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A área de Equity Research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como 
uma das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o 
Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de 
ativos latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target 
em operações brasileiras.  

Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no 
mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, a equipe do Grupo Santander figura 
dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O Santander dispõe 
de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos investidores institucionais 
no Brasil por meio do Coordenador Contratado.  

Em 2019, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 26,3 milhões de clientes, 3.840 
agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 37,1 mil caixas eletrônicos próprios 
e compartilhados, além de um total de ativos em torno de R$858 bilhões e patrimônio líquido de, 
aproximadamente, R$68,2 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2019, possui uma participação de 
aproximadamente 28% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo, além 
de representar cerca de 53% no resultado do Grupo Santander na América.  

A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas 
públicas de valores mobiliários no Brasil nos últimos anos.  

Em 2013, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública de ações da Via Varejo S.A., na 
oferta pública inicial de ações da Ser Educacional S.A., na oferta pública inicial de units de Alupar 
Investimentos S.A. e na oferta pública inicial de Smiles S.A. 

Em 2014, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow–on da Oi S.A.  

Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e 
atuou como coordenador na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A.  

Em 2016, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem 
Diagnósticos S.A. e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como 
coordenador na oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de 
follow-on da Fras-le S.A. Além disto, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A.  

Em 2017, o Santander atuou como coordenador no follow-on da Alupar S.A. e no follow-on do 
Banco Santander (Brasil) S.A., como bookrunner nas ofertas públicas iniciais de Movida 
Participações S.A., Azul S.A., Atacadão S.A., Ômega Geração S.A. Camil Alimentos S.A. e 
Petrobras Distribuidora S.A., e nas ofertas de follow-on da CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR 
MALLS Participações S.A., BR Properties S.A., Azul S.A., Magazine Luiza S.A., Rumo S.A., 
International Meal Company Alimentação S.A. e Restoque S.A. Além disso, atuou como 
bookrunner na oferta de Re-IPO da Eneva S.A.  

Em 2019, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da CPFL Energia S.A., 
Light S.A., Marfrig Global Foods S.A. e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. O 
Santander também atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Eneva S.A., Tecnisa S.A., 
Petrobras Distribuidora S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Movida Participações 
S.A., Banco Inter S.A., Banco PAN S.A., Omega Geração S.A., Magazine Luiza S.A., BR 
Properties S.A., Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e Notre Dame Intermédica Participações 
S.A., e na oferta pública inicial da C&A Modas S.A.  

Em 2020, o Santander atuou como coordenador na oferta pública inicial da Allpark 
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A. e 
da Via Varejo S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Cogna 
Educação S.A. e das Lojas Americanas S.A. 
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Caixa 

A Caixa Econômica foi criada em 1861, sendo uma empresa 100% pública que atende não só os 
seus clientes bancários, mas todos os trabalhadores formais do Brasil, estes por meio do 
pagamento de FGTS, PIS e seguro-desemprego, beneficiários de programas sociais e apostadores 
das loterias. Possui a oitava marca mais valiosa do mercado segundo estudo da Brand Finance, 
realizado em parceria com a revista The Brander/IAM e publicado na edição anual das 100 marcas 
mais valiosas presentes no Brasil. Ao final de 2019, a Caixa Econômica tinha aproximadamente 
R$1,29 trilhão de ativos com uma base de 90 milhões de clientes por todo o país. A Caixa 
Econômica assessora seus clientes bem como as empresas interessadas na captação de recursos 
por meio de operações de mercado de capitais, fazendo a coordenação, colocação e distribuição 
de ativos nos mercados de renda fixa e variável, como ações, debêntures, notas promissórias, 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), 
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Investimento Imobiliários (FII), 
fusões e aquisições, operações de IPO e follow on.  

Nos últimos 5 anos a Caixa Econômica atuou em 39 operações de renda fixa e variável, que 
totalizaram R$24,31 bilhões e R$27,29 bilhões, respectivamente, tendo participado da distribuição 
de 53 fundos de investimento imobiliários e distribuído R$9,1 bilhões em CRI. 
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA 

Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o 
relacionamento da Companhia com os Coordenadores da Oferta. 

Nenhuma das operações descritas abaixo são vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não 
há, na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Companhia e os 
Coordenadores da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos 
econômicos que estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação. 

Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto, à exceção do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia não possui 
qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu 
conglomerado financeiro. 

 A Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou qualquer 
sociedade do seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e/ou para realização de 
operações financeiras usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, 
incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de 
banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras 
operações financeiras necessárias à condução das suas atividades.  

O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar 
outros valores mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia.  

Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer 
sociedade do seu conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, 
adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover 
liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar 
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de 
mercado e contrato futuro referenciado em Ações, ações ordinárias ou ações preferenciais de 
emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas 
antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de 
valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de 
compra e venda a termo.  
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O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no 
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de 
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno 
das Ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total 
return swap). O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem 
adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá 
afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda 
artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar 
a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.”, na página 79 deste 
Prospecto. Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o 
lançamento da presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu 
conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores 
mobiliários de emissão da Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo 
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores 
mobiliários da Companhia. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, 
conforme previsto na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 
deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador 
Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço 
por Ação.  

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do 
Santander como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além 
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a 
Companhia e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro. 

Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI 

Na data deste Prospecto, a Companhia e as sociedades de seu grupo econômico possuem 
relacionamento com o Bradesco BBI e demais sociedades do seu grupo econômico, conforme 
detalhado a seguir: 

• Atuou como coordenador líder da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços 
restritos de colocação, no valor total de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), com 
data de emissão em 1º de abril de 2020 e com vencimento em 1º de abril de 2025. As 
debêntures fazem jus a juros remuneratórios de 100% da variação acumulada do CDI 
acrescidos de 1,50% ao ano. As debêntures contam com garantia fidejussória outorgada pela 
MRV.  

• Contratação pela Companhia, em 29 de janeiro de 2020, de fiança bancária no montante de 
R$16.720.000,00 (dezesseis milhões, setecentos e vinte mil reais) em favor de Santa Iria 
Empreendimento Imobiliário Ltda., em garantia ao pagamento do valor de aquisição de bem 
imóvel. A fiança bancária vencerá em 29 de janeiro de 2021.  

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da 
presente Oferta, a Companhia e as sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer 
outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI ou as sociedades do seu conglomerado 
econômico.  

A Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do 
seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e/ou para realização de operações financeiras 
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das suas atividades.  
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O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou 
permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia.  

Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do 
seu conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar 
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar 
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários 
e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado 
em Ações, ações ordinárias ou ações preferenciais de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações 
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta 
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por 
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.  

O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a 
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de 
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações 
contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return 
swap). O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem adquirir Ações na 
Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o 
preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a 
Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 
A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o 
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.”, na página 79 deste Prospecto.  

Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento 
da presente Oferta, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não 
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da 
Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Bradesco BBI e/ou qualquer 
sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia. Exceto pela 
remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção “Informações 
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há qualquer outra 
remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu 
conglomerado, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.  

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bradesco 
BBI como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das 
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia 
e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.  

Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA 

Na data deste Prospecto, a Companhia e as sociedades de seu grupo econômico possuem 
relacionamento com o Itaú BBA e demais sociedades do seu grupo econômico, conforme 
detalhado a seguir: 

• Contratação pela Companhia, de operação financeira para capital de giro em 18 de março de 
2016 e com data de vencimento em 3 de junho de 2023, no montante total de R$13.400.000,00 
(treze milhões e quatrocentos mil reais), remunerada pela taxa referencial (TR) acrescida de 
13,29%. O saldo devedor é de R$5.264.694,00 (cinco milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, 
seiscentos e noventa e quatro reais). A referida operação não conta com quaisquer garantias.  

• [•] 
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• Itaú BBA ou demais sociedades do seu grupo econômico são titulares de debêntures emitidas 
pela Companhia no âmbito da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, para 
distribuição pública com esforços restritos de colocação, no valor total de R$60.000.000,00 
(sessenta milhões de reais). As debêntures foram emitidas em 06 de junho de 2018 e tem data 
de vencimento em 06 de junho de 2023. As debêntures fazem jus a juros remuneratórios de 
100% da variação acumulada do CDI acrescidos de 1,22% ao ano. As debêntures contam com 
garantia fidejussória outorgada pela MRV.   

• Contratação pela Companhia, de operações de derivativos (swap) em 15 de março de 2016 e 
com vencimento em 6 de março de 2023, no montante de R$5.104.735,00 (cinco milhões, 
cento e quatro mil, setecentos e trinta e cinco). A operação não conta com quaisquer garantias.  

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da 
presente Oferta, a Companhia e as sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer 
outro relacionamento relevante com o Itaú BBA ou as sociedades do seu conglomerado 
econômico.  

A Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu 
conglomerado financeiro para celebrar acordos e/ou para realização de operações financeiras 
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das suas atividades.  

O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou 
permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia.  

Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu 
conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar 
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar 
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários 
e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado 
em Ações, ações ordinárias ou ações preferenciais de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações 
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta 
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por 
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.  

O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a 
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de 
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações 
contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return 
swap). O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem adquirir Ações na 
Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o 
preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a 
Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 
A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o 
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.”, na página 79 deste Prospecto.  
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Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento 
da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não 
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da 
Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de 
seu conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia. Exceto pela remuneração a 
ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção “Informações Sobre a Oferta – 
Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser 
paga pela Companhia ao Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado, cujo cálculo 
esteja relacionado ao Preço por Ação.  

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Itaú BBA 
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações 
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Itaú BBA 
ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.  

Relacionamento entre a Companhia e o Santander 

Na data deste Prospecto, à exceção do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia não possui 
qualquer outro relacionamento relevante com o Santander e/ou qualquer sociedade do seu 
conglomerado financeiro. 

 A Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar o Santander e/ou qualquer sociedade do 
seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e/ou para realização de operações financeiras 
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das suas atividades.  

O Santander e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou 
permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia.  

Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do 
seu conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar 
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar 
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores 
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato 
futuro referenciado em Ações, ações ordinárias ou ações preferenciais de emissão da Companhia; 
e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do 
Santander no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de 
opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.  
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O Santander e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a 
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de 
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações 
contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return 
swap). O Santander e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem adquirir Ações na 
Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o 
preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a 
Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 
A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o 
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.”, na página 79 deste Prospecto. Exceto 
pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da 
presente Oferta, o Santander e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não 
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da 
Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Santander e/ou qualquer sociedade 
de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia. Exceto pela remuneração 
a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção “Informações Sobre a Oferta – 
Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser 
paga pela Companhia ao Santander e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado, cujo cálculo 
esteja relacionado ao Preço por Ação.  

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do 
Santander como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das 
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia 
e o Santander ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro. 

Relacionamento entre a Companhia e a Caixa 

[Na data deste Prospecto, à exceção do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia não possui 
qualquer outro relacionamento relevante com a Caixa e/ou qualquer sociedade do seu 
conglomerado financeiro.] {ou} [Na data deste Prospecto, a Companhia e as sociedades de seu 
grupo econômico possuem relacionamento com a Caixa e demais sociedades do seu grupo 
econômico, conforme detalhado a seguir:  

[•] 

[Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da 
presente Oferta, a Companhia e as sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer 
outro relacionamento relevante com a Caixa ou as sociedades do seu conglomerado econômico.]  

A Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar a Caixa e/ou qualquer sociedade do seu 
conglomerado financeiro para celebrar acordos e/ou para realização de operações financeiras 
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das suas atividades.  

A Caixa e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros valores 
mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou 
permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia.  
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Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, a Caixa e/ou qualquer sociedade do seu 
conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar 
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar 
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores 
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato 
futuro referenciado em Ações, ações ordinárias ou ações preferenciais de emissão da Companhia; 
e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação da 
Caixa no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções 
de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.  

A Caixa e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a pedido 
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo 
com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações contra o 
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). A 
Caixa e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem adquirir Ações na Oferta como 
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das 
Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para 
mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual 
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das 
ações ordinárias de emissão da Companhia.”, na página 79 deste Prospecto. Exceto pelo disposto 
no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, 
a Caixa e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer 
outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia e não foram 
realizadas aquisições e vendas, pela Caixa e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado 
econômico, de valores mobiliários da Companhia. Exceto pela remuneração a ser paga em 
decorrência da Oferta, conforme previsto na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de 
Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela 
Companhia à Caixa e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado, cujo cálculo esteja relacionado 
ao Preço por Ação.  

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação da Caixa 
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações 
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e a Caixa ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro. 
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DESTINAÇÃO DE RECURSOS 

A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução das 
comissões, tributos e despesas estimadas, (i) sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do 
Lote Suplementar, serão de R$[•] milhões, ou (ii) considerando a colocação das Ações Adicionais e 
das Ações do Lote Suplementar, serão de R$[•] milhões, em ambos os casos com base no preço 
médio da Faixa Indicativa. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da 
Oferta, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 46 deste 
Prospecto. 

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta acordo com as suas 
orientações estratégicas e de negócios, notadamente para [•]. 

Proporção do Uso dos Recursos 

Tais recursos serão destinados na proporção abaixo indicada: 

1) Sem considerar as Ações do Lote Adicional e as Ações do Lote Suplementar: 

Destinação  
Percentual Estimado dos 

Recursos Líquidos 
Valor Estimado 

Líquido 
 (em R$)

Aquisição de terrenos ........................................................................... [•]% [•] 
Capital de giro ....................................................................................... [•]% [•] 
Investimento em CAPEX ....................................................................... [•]% [•] 
Total ...................................................................................................... 100% [•] 

2) Considerando as Ações do Lote Adicional e as Ações do Lote Suplementar: 

Destinação  
Percentual Estimado dos 

Recursos Líquidos 
Valor Estimado 

Líquido 
 (em R$)

Aquisição de terrenos ........................................................................... [•]% [•] 
Capital de giro ....................................................................................... [•]% [•] 
Investimento em CAPEX ....................................................................... [•]% [•] 
Total ...................................................................................................... 100% [•] 

A efetiva aplicação dos recursos líquidos captados por meio da Oferta depende de diversos fatores 
que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de 
mercado então vigentes (e.g., como resultado da pandemia de COVID-19), nas quais baseia suas 
análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses 
e em outros fatores podem obrigar a Companhia a rever a destinação dos recursos líquidos da 
Oferta quando de sua efetiva utilização.  

Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta sejam inferiores às usas 
estimativas, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a ordem 
de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a 
Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de 
linha(s) de financiamento junto a instituições financeiras, as quais deverão ser contratadas tendo 
como principal critério o menor custo de capital para a Companhia. 

Um aumento (ou uma redução) de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria (ou reduziria), conforme 
o caso, o valor dos recursos líquidos a serem captados na Oferta em R$[•] milhões. 

Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos auferidos pela Companhia em 
decorrência da Oferta na sua situação patrimonial, veja a seção “Capitalização” na página 96 deste 
Prospecto. 
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CAPITALIZAÇÃO 

A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e 
financiamentos (circulantes e não circulantes) e o patrimônio líquido da Companhia em 30 de junho 
de 2020, indicando: (i) a posição efetiva em 30 de junho de 2020; e (ii) a posição ajustada 
considerando o recebimento dos recursos líquidos estimados em R$[•] milhões (sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações Suplementares), após a dedução das comissões e das despesas 
estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação de R$[•], 
que é o preço médio da Faixa Indicativa. 

O investidor deve ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3 – Informações Financeiras 
Selecionadas” e “10 – Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia, 
anexo a este Prospecto, bem como as informações trimestrais da Companhia relativas ao período 
de seis meses findo em 30 de junho de 2020, as quais se encontram anexas a este Prospecto.  

 Efetivo Ajustado(1) 
 (em milhares de R$) 

Empréstimos e financiamentos ................................................................. [•] [•]
Empréstimos e financiamentos (circulante) ............................................... [•] [•]
Empréstimos e financiamentos (não circulante) ........................................ [•] [•]

Patrimônio líquido ....................................................................................... [•] [•] 
Capitalização Total(2) ................................................................................... [•] [•] 
 

(1) Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta estimados em R$[•] (sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares), após a dedução de comissões e despesas estimadas em R$[•], valor este calculado com base no 
Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto. Os recursos líquidos a 
serem recebidos no âmbito da Oferta são estimados e poderão variar, significativamente, tendo como base o preço por ação que será 
definido no procedimento de bookbuilding. 

(2) Capitalização total corresponde à soma do total de empréstimos e financiamentos e patrimônio líquido. 

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, conforme estimado neste Prospecto, 
aumentaria (reduziria) o valor da capitalização total em R$[•] milhões, sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares, e após a dedução das comissões e das despesas 
estimadas a serem pagas pela Companhia no âmbito da Oferta. 

O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta e ajustes decorrentes está 
sujeito, ainda, a alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da Oferta 
que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 
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DILUIÇÃO 

Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, 
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação 
imediatamente após a Oferta. 

Em 30 de junho de 2020, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de 
R$[•] milhões, e o valor patrimonial por Ação de emissão da Companhia, na mesma data, era de 
R$[•]. [O referido valor patrimonial por Ação representa o valor do patrimônio líquido consolidado da 
Companhia, dividido pelo número total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de junho de 
2020. [Em assembleia geral de acionistas da Companhia realizada em [•] de [•] de 2020, foi 
aprovado o [desdobramento/grupamento] de cada ação ordinária de emissão da Companhia [em [•] 
ações ordinárias/na proporção de [•]], sem alteração no valor do capital social da Companhia. O 
valor patrimonial por ações de sua emissão em 30 de junho de 2020, ajustado para dar efeito ao 
desdobramento, seria de R$[•].] 

Considerando (i) o efeito da colocação das Ações da Oferta (exceto pelas Ações Adicionais e pelas 
Ações Suplementares) ao Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da faixa indicativa de 
preço constante da capa deste Prospecto Preliminar, e após a dedução das comissões e despesas 
estimadas da Oferta, o patrimônio líquido consolidado da Companhia estimado em 30 de junho de 
2020 seria de R$[•], representando um valor patrimonial de R$[•] por ação ordinária de emissão da 
Companhia. Isto significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por Ação de R$[•] 
para os atuais acionistas da Companhia, e uma diluição percentual no valor do patrimônio líquido 
por Ação de [•]% para os acionistas e investidores que subscreverem Ações no âmbito da Oferta. 

A tabela abaixo ilustra a diluição por Ação, com base no patrimônio líquido da Companhia 
consolidado em 30 de junho de 2020, considerando a realização da Oferta (sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações Suplementares): 

Em R$, exceto (%)
Preço por Ação(1) ........................................................................................................................................  [•]
Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de junho de 2020(2).................................................................  [•]
Redução do valor contábil patrimonial líquido por Ação em 30 de junho de 2020(2)  

para os atuais acionistas ........................................................................................................................  [•]
Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de junho de 2020(2)  

ajustado para refletir a Oferta .................................................................................................................  [•]
Aumento do valor patrimonial contábil por Ação para os novos investidores(2)(3) ......................................  [•]
Percentual de aumento imediato no valor patrimonial por Ação resultante da Oferta(4) ............................  [•]%
 

(1) Considera o Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto. 
(2) Em assembleia geral de acionistas da Companhia realizada em [•]de [•]de 2020, foi aprovado o [desdobramento/grupamento] de cada 

ação ordinária de emissão da Companhia [em [•] ações ordinárias/na proporção de [•]], sem alteração no valor do capital social da 
Companhia. Os valores aqui indicados foram ajustados para dar efeito a referido [desdobramento/grupamento]. 

(3) Para os fins aqui previstos, o aumento do valor patrimonial contábil por Ação para os novos investidores representa a diferença entre o 
valor patrimonial líquido por Ação imediatamente após a conclusão da Oferta e o Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da faixa 
de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto a ser pago pelos acionistas e investidores no âmbito da Oferta.  

(4) O cálculo do percentual do aumento imediato no valor patrimonial por Ação resultante da Oferta para novos investidores é obtido por 
meio da divisão do valor patrimonial por Ação resultante da Oferta para novos investidores pelo Preço por Ação de R$[•]. 

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não possui relação com o 
valor patrimonial das Ações e será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em 
função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a 
Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. Para uma descrição detalhada 
do Procedimento de Bookbuilding e das condições da Oferta, veja a seção “Informações Sobre à 
Oferta” na página 40 deste Prospecto. 
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Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da faixa de preço 
indicado na capa deste Prospecto Preliminar, após a dedução das comissões e despesas estimadas no 
âmbito da Oferta, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, 
(i) aumentaria (reduziria), o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia em R$[•] milhões; 
(ii) aumentaria (reduziria), o valor patrimonial por Ação em R$[•]; e (iii) reduziria (aumentaria) o aumento 
imediato no valor patrimonial contábil por Ação para os novos investidores em R$[•]. 

O valor do patrimônio líquido contábil consolidado da Companhia após a conclusão da Oferta está 
sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos 
e condições gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento 
de Bookbuilding. 

Plano de Opções 

Nosso Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano”), aprovado pela Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 14 de agosto de 2020 estabelece as condições gerais de outorga 
de opções de compra (“Opções”, ou individualmente “Opção”) de nossas Ações, nos 
termos do artigo 168, parágrafo 3º, da Lei das S.A., e é administrado pelo Conselho de 
Administração da Companhia. Poderão ser eleitos como beneficiários de outorgas de 
Opções, nos termos do Plano, certos executivos e empregados da Companhia, suas 
controladas e controladas em conjunto optar por adquirir ações da Companhia, nos termos 
e condições previstos no Plano., escolhidos pelo Conselho de Administração, a seu 
exclusivo critério (“Participantes”). 

O Conselho de Administração criará, periodicamente, Programas de Opção de Ações (cada qual, 
um “Programa”), nos quais serão, sempre dentro das condições gerais previstas no Plano, 
definidas as pessoas elegíveis a receber as Opções, o número e a espécie de ações da 
Companhia que terão direito de subscrever com o exercício de cada Opção, o preço de subscrição, 
o prazo máximo para o exercício da Opção, normas sobre transferência de Opções e quaisquer 
restrições às Ações recebidas pelo exercício da Opção. O Conselho de Administração poderá 
prorrogar, mas não antecipar, o prazo final para o exercício das Opções dos Programas em 
vigência. As Opções incluídas no Plano corresponderão a, no máximo, 5.000.000 (cinco milhões) 
Opções, correspondentes, nesta data, a 6.30% (seis inteiros e trinta centésimos por cento) do 
capital social total da Companhia, em uma base completamente diluída. Uma vez exercida a 
Opção pelos Participantes, as ações correspondentes serão objeto de emissão através de 
aumento do capital da Companhia. Também poderão ser oferecidas Opções de compra das Ações 
existentes em tesouraria, na forma prevista pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Nos 
termos do disposto no artigo 171, §3º, da Lei nº 6.404/76, não haverá direito de preferência na 
outorga e no exercício das Opções originárias do Plano, seja em relação aos atuais acionistas da 
Companhia, seja em relação àqueles que adquiram esta qualidade após a aprovação do Plano, 
respeitado o limite de capital autorizado aprovado pela Assembleia Geral para este fim, nos termos 
do artigo 168, §3º, da Lei nº 6.404/76. O preço de emissão das Ações a serem subscritas pelos 
integrantes do Plano, em decorrência do exercício da Opção, será equivalente ao valor do 
patrimônio líquido da Ação no momento da deliberação e aprovação de cada Programa pelo 
Conselho de Administração, sem qualquer correção quando do exercício da Opção (“Preço de 
Exercício da Opção”). Em caso de oferta pública inicial de ações da Companhia, os Programas 
futuros terão como Preço de Exercício da Opção a média do valor das ações em circulação da 
Companhia nos últimos 30 (trinta) dias de pregão, contados das respectivas datas de concessão 
da Opção. Para mais informações sobre o Planos, veja os itens “[▪]” a “[▪]”, do Formulário de 
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto. 



 

99 

O quadro a seguir ilustra a hipótese de diluição máxima, com base no patrimônio líquido da 
Companhia em 30 de junho de 2020, considerando: (i) a emissão de [▪] Ações objeto da Oferta 
Primária; e (ii) o exercício de todas as opções passíveis de outorga, no âmbito do Plano.  

Preço por Ação(1) ....................................................................................................................................................  [•]
Quantidade de ações de emissão da Companhia em 30 de junho de 2020 .........................................................  79.334.880
Quantidade de ações de emissão da Companhia após conclusão da Oferta .......................................................  [•]
Quantidade de ações passíveis de serem emitidas no âmbito  

do Plano de Opções ...........................................................................................................................................  [•]
Preço de exercício no âmbito do Plano de Opções ...............................................................................................  [•]
Quantidade total de ações após emissões acima ............................................................................................  [•]
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020................................................................................  [•]
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir o  

exercício máximo do Plano .................................................................................................................................  [•]
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação para os atuais  

acionistas para refletir o exercício máximo do Plano .........................................................................................  [•]
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação para novos investidores para  

refletir o exercício máximo do Plano(2)(3) .............................................................................................................  [•]
Percentual de diluição imediata resultante do eventos acima(2)(3) ..................................................................  [•]
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[▪], que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar 
serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding. 

(2) Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial líquido por ação imediatamente 
após a conclusão de todos os eventos descritos na tabela acima. 

(3) O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo 
Preço por Ação. 

 
Bônus de Subscrição 

A Assembleia Geral da Companhia realizada em 14 de agosto de 2020 aprovou a emissão de três 
Bônus de Subscrição a um conselheiro e acionista, que, caso exercidos nos termos e condições e 
dentro dos prazos de vencimento de cada um dos bônus de subscrição, conferirão ao beneficiário 
o direito de subscrever até 2.902.105 (duas milhões, novecentas e duas mil, cento e cinco) ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações Objeto 
do Bônus”). Cada bônus de subscrição dá direito ao seu titular de subscrever um terço da 
quantidade total de ações acima descrita, em períodos pré determinados (sob pena de, em não o 
fazendo nos referidos períodos, decair do direito de exercer o respectivo bônus de subscrição): (i) 
entre 14 e 31 de agosto de 2020, para o primeiro bônus de subscrição; (ii) entre 01 e 31 de janeiro 
de 2021, para o segundo bônus de subscrição; e (iii) entre 01 e 31 de janeiro de 2022, para o 
terceiro bônus de subscrição (“Período de Exercício”). Os bônus de subscrição foram emitidos sem 
valor, uma vez que foram atribuídos ao beneficiário em decorrência de seus investimentos 
realizados na Companhia e de sua posição como membro do Conselho de Administração da 
Companhia. O preço de emissão da totalidade de ações em que poderão ser convertidos os bônus 
de subscrição é de R$1,56348110076421 por ação, corrigido anualmente pelo IPCA a partir de 14 
de agosto de 2020 até a data de exercício de cada bônus de subscrição (“Preço de Exercício”). O 
direito do beneficiário em exercer cada um dos bônus de subscrição está condicionado à sua 
permanência ininterrupta como membro do Conselho de Administração da Companhia até o início 
de cada Período de Exercício. Os acionistas da Companhia não fizeram jus ao direito de 
preferência para subscrição dos bônus de subscrição e não o farão com relação às Ações Objeto 
do Bônus, se e quando do exercício dos bônus de subscrição pelo beneficiário. Mediante uma 
notificação do titular dos bônus de subscrição durante cada Período de Exercício, o presidente do 
conselho de administração da Companhia terá até 30 (trinta) 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. A subscrição 
das ações decorrentes do exercício de cada Bônus de Subscrição dar-se-á na data da reunião do 
conselho de administração que aprovar o aumento do capital autorizado correspondente ao seu 
exercício, e a integralização das Ações Objeto do Bônus deverá ser feita mediante o pagamento do 
Preço de Exercício, em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição. Os Bônus de 
Subscrição, caso fossem exercidos nesta data, corresponderiam a, no máximo, 2.902.105 (duas 
milhões, novecentas e duas mil, cento e cinco) ações, correspondentes, nesta data, a [▪]% ([▪] por 
cento) do capital social total da Companhia, em uma base completamente diluída. 
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Preço por Ação(1) ....................................................................................................................................................  [•]
Quantidade de ações de emissão da Companhia em 30 de junho de 2020 .........................................................  79.334.880
Quantidade de ações de emissão da Companhia após conclusão da Oferta .......................................................  [•]
Quantidade de ações passíveis de serem emitidas no âmbito  

do Bônus de Subscrição .....................................................................................................................................  [•]
Preço de exercício no âmbito do Bônus de Subscrição.........................................................................................  [•]
Quantidade total de ações após emissões acima ............................................................................................  [•]
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020................................................................................  [•]
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir o exercício 

máximo do Bônus de Subscrição .......................................................................................................................  [•]
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação para os atuais  

acionistas para refletir o exercício máximo do Bônus de Subscrição.................................................................  [•]
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação para novos investidores para  

refletir o exercício máximo do Bônus de Subscrição(2)(3) ....................................................................................  [•]
Percentual de diluição imediata resultante do eventos acima(2)(3) ..................................................................  [•]
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[▪], que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar 
serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding. 

(2) Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial líquido por ação imediatamente 
após a conclusão de todos os eventos descritos na tabela acima. 

(3) O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo 
Preço por Ação. 

 
Histórico do Preço de Emissão de Ações  

Nos últimos cinco anos, a Companhia realizou os seguintes aumentos de capital: 

Data 
Natureza da 

operação Tipo de Ação 
Quantidade de 

Ações Valor Pago  
Valor Pago  
por Ação  

  (R$) (R$)
[•] [•] N.A. 0 R$[•] R$[•]

O aumento de capital da Companhia realizado em [•] de [•] de 2020, sem a emissão de novas 
ações, teve como forma de integralização [•], no valor de R$[•], resultando em uma variação 
positiva do capital social da Companhia de R$[•]. 
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101



 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 

102



 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA 
OFERTA E A REFORMA DO ESTATUTO 

103



 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 

104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



 

DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400 

135



 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 

136



 

 
TEXT - 52403935v2 12837.2  

DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03 

URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Professor Mário 
Werneck, nº 621, 10º andar, CEP 30.455-610, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 10.571.175/0001-02, 
neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Companhia”), no âmbito da oferta 
pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, 
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de sua emissão (“Ações”), a serem 
emitidas pela Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em 
conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no 400, de 29 de 
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Ofício-Circular 
01/2020/CVM/SRE, de 05 de março de 2020 ("Ofício Circular CVM/SRE"), com o Código ANBIMA 
de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas 
Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários ("Código 
ANBIMA"), bem como com as demais disposições aplicáveis, incluindo esforços de dispersão 
acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
("Regulamento do Novo Mercado" e "B3", respectivamente), nos termos do Prospecto Preliminar 
da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Urba 
Desenvolvimento Urbano S.A. (“Prospecto Preliminar”) coordenada pelo Banco BTG Pactual S.A. 
(“BTG Pactual”, “Coordenador Líder”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” ou “Agente 
Estabilizador”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”),  o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) 
e a Caixa Econômica Federal (“Caixa”, e em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o 
Itaú BBA e o Santander, os “Coordenadores da Oferta”), autorizadas a operar no mercado de 
capitais brasileiro e credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no 
exterior (“Oferta”), vem, na qualidade de emissora e ofertante na Oferta, nos termos do artigo 56 
da Instrução CVM 400, expor e declarar o quanto segue.  

CONSIDERANDO QUE: 

(A)  a Companhia e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos consultores legais 
para auxiliá-los na implementação da Oferta;  

(B)  para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas 
subsidiárias relevantes, iniciada em julho de 2020 e que prosseguirá até a data de divulgação do 
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Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da 
Urba Desenvolvimento Urbano S.A. (“Prospecto Definitivo” e em conjunto com o Prospecto 
Preliminar, “Prospectos”);  

(C)  por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores independentes 
para aplicação de procedimentos previamente acordados, em conformidade com a Norma 
Brasileira de Contabilidade - CTA 23 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de 
modo a verificar a consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou 
incorporadas por referência aos Prospectos, com as demonstrações financeiras consolidadas da 
Companhia, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, 
bem como aos exercícios findos em 30 de junho de 2020 e 31 de março de 2020;  

(D)  foram disponibilizados pela Companhia os documentos que esta considerou materialmente 
relevantes para a Oferta, inclusive para preparação dos Prospectos;  

(E)  além dos documentos acima mencionados, foram solicitados pelos Coordenadores da 
Oferta à Companhia documentos e informações adicionais relativos à Companhia, os quais a 
Companhia confirma ter disponibilizado;  

(F)  foram disponibilizados pela Companhia todos os documentos, bem como foram prestadas 
todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos 
investidores a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e  

(G)  a Companhia e os Coordenadores da Oferta participaram da elaboração do Prospecto 
Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente ou por meio de seus 
respectivos consultores legais.  

A Companhia DECLARA, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 
2.4 do anexo III da Instrução CVM 400, que: 

 (i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações 
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia por ocasião do registro da Oferta, nos 
Prospectos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem como aquelas fornecidas ao 
mercado durante todo o período da Oferta, são e serão verdadeiras, consistentes, corretas 
e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito 
da Oferta;  
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(iii) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo 
com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao 
Código ANBIMA; e  

(iv) o Prospecto Preliminar contém, nesta data, e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas 
de suas respectivas divulgações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento 
pelos investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, 
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras 
informações relevantes. 

Belo Horizonte, MG, [●] de [●] de 2020 

 

URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. 

 

Nome: 
Cargo: 

  Nome: 
Cargo: 
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DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima 3.477, 
CEP 04538-133, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 30.306.294/0001-45, neste ato representada na 
forma de seu estatuto social (“Coordenador Líder”), vem, na qualidade de instituição intermediária líder 
da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”) de emissão da URBA 
DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Professor Mário Werneck, 
nº 621, 10º andar, CEP 30.455-610, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 10.571.175/0001-02 (“Companhia”) a ser realizada na República Federativa do Brasil, em 
mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a 
coordenação do Coordenador Líder, do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do 
Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”),  do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e da Caixa Econômica 
Federal (“Caixa” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o Itaú BBA e o Santander, os 
“Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada (“Instrução CVM 400”). 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos assessores legais para 
auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas 
controladas, iniciada em julho de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto 
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Urba 
Desenvolvimento Urbano S.A.” (“Prospecto Definitivo”); 

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores 
independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade 
– CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil – IBRACON no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto 
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Urba 
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Desenvolvimento Urbano S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus 
respectivos anexos; 

(D) a Companhia disponibilizou os documentos que estes consideraram relevantes para a Oferta; 

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da 
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e 
subsidiárias; 

(F) conforme informações prestadas pela Companhia, a Companhia confirmou ter disponibilizado 
para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, todos os documentos e 
prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, com o 
fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e  

(G) a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram da elaboração do 
Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por 
meio de seus respectivos assessores legais. 

O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:  

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que: (a) as 
informações prestadas pela Companhia no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas 
datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, 
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as 
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais 
ou periódicas constantes da atualização do registro da Companhia e/ou que integram o Prospecto 
Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas 
publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada 
a respeito da Oferta;  

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas 
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular 
01/2020/CVM/SRE, de 05 de março de 2020, com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores 
Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários 
e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais 
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do 
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e  
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(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, 
das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos 
riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes. 

São Paulo, [●] de [●] de 2020 

 

BANCO BTG PACTUAL S.A. 

 

 

 

Nome: 
Cargo: 

  Nome: 
Cargo: 
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URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. 

CNPJ/ME 10.571.175/0001-02 
NIRE 31.300.101.49-5 
Companhia Fechada 

 

 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM [▪] DE [▪] DE 2020  

 

 

A Reunião do Conselho de Administração da URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., instalada com 
a presença dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação, em virtude da 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, presidida pelo Sr. Rubens Menin 
Teixeira de Souza e secretariada pela Sra. Erika Matsumoto, realizou-se às [•] horas do dia [▪] de [▪] 
de 2020, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, conjunto 
01, bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610.  
 
Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por 
unanimidade de votos: (i) aprovar a fixação do preço de emissão de R$[▪] por unidade de ações 
ordinárias de emissão da Companhia (“Ações” e “Preço por Ação”), no âmbito da oferta pública de 
distribuição primária de Ações de emissão da Companhia (“Oferta”). O Preço por Ação foi fixado com 
base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de 
Bookbuilding”) conduzido por instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários 
junto a investidores institucionais, em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, justificando-
se a escolha do critério de determinação do Preço por Ação, de acordo com o inciso III, §1º do artigo 
170 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei da Sociedade por Ações”), 
tendo em vista que tal preço não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia 
e que o valor de mercado das Ações a serem subscritas e/ou adquiridas foi aferido com a realização do 
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais 
apresentaram suas ordens de subscrição de Ações no contexto da Oferta; (ii) aprovar, em decorrência 
da deliberação tomada no item (i) acima, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite 
do seu capital autorizado, no montante de R$[▪], o qual passará de R$[▪] ([▪] reais) para R$[▪], mediante 
a emissão de [▪] novas ações ordinárias, cada uma no valor de R$[▪], que serão objeto da Oferta, 
passando o capital social da Companhia de [▪] ([▪]) ações ordinárias para [▪] ([▪]) ações ordinárias, com 
a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em 
conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do 
artigo 6º, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia; (iii) aprovar, ainda, que as novas ações 
emitidas, nos termos da deliberação tomada no item (ii) acima, terão os mesmos direitos conferidos 
às demais ações da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável, 
fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que 
vierem a ser declarados pela Companhia a partir da divulgação do anúncio de início da Oferta; (iv) 
aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na Oferta; (v) 
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homologar, em razão da deliberação tomada no item (ii) acima, o aumento do capital da Companhia 
no montante de R$[▪], mediante a emissão de [▪] novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais 
e sem valor nominal, passando o mesmo a ser de R$[•] ([•]), dividido em [•] ([•]) ações ordinárias, 
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal; (vi) aprovar, ad referendum da próxima Assembleia 
Geral da Companhia, em face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens 
(ii) e (v) acima, a reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento 
de capital social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital 
social é de R$ [▪] ([▪]), dividido em [▪] ([▪]) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor 
nominal.”; (vii) autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos relacionados à 
Oferta, incluindo, mas não se limitando a: (vii.a) o Contrato de Coordenação, Distribuição das Ações e 
Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Urba Desenvolvimento Urbano S.A.; 
(vii.b) o Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das Ações Ordinárias de Emissão 
da Urba Desenvolvimento Urbano S.A.; (vii.c) o Placement Facilitation Agreement ; e (vii.d) o Contrato 
de Prestação de Serviços da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, que serão devidamente arquivados na sede 
social da Companhia, bem como a assumir todas as obrigações estabelecidas nos referidos 
documentos; e (viii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à 
realização da Oferta e à implementação das deliberações aqui tomadas. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a Reunião, da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada 
por todos os presentes. Belo Horizonte, [▪] de [▪] de 2020. Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente 
da Mesa; Erika Matsumoto, Secretária da Mesa. Rubens Menin Teixeira de Souza, Leonardo 
Guimarães Corrêa, Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza, Jercineide Pires de Castro, Junia Maria 
de Sousa Lima Galvão, José Felipe Diniz, Luiz Antônio Nogueira de França e Mônica Freitas Guimarães 
Simão.  

 

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: 

 

 
Erika Matsumoto       Rubens Menin Teixeira de Souza 

Secretária da Mesa      Presidente da Mesa 
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Relatório sobre a revisão informações contábeis 
intermediarias, individuais e consolidadas 

Aos Acionistas e Administradores da 
Urba Desenvolvimento Urbano S.A.  
Belo Horizonte - MG 

Introdução 
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Urba 
Desenvolvimento Urbano S.A. (“Companhia”) em 30 de junho de 2020, que 
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis 
meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas 
 

A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis 
intermediárias individuais de acordo com o CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária e 
das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com o CPC 21 (R1) e a 
IAS 34 – Interim Financial Reporting, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária 
no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), assim como pela 
apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela 
CVM. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações 
contábeis intermediárias com base em nossa revisão. 

Alcance da revisão 

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão 
de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias 
Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information 
Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de 
informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às 
pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de 
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão 
é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas 
de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos 
conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma 
auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. 
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Conclusão sobre as informações intermediárias individuais  

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a 
acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais incluídas nas informações 
trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de 
acordo o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1), aplicáveis às entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e apresentadas 
de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 
 
Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadas  
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a 
acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas 
informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis às 
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários. 
 
Ênfase 
 
Preparação das informações contábeis intermediárias 
Conforme descrito na nota explicativa 2, as informações contábeis intermediárias 
individuais, foram elaboradas de acordo com o CPC 21, aplicáveis às entidades de 
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM e as informações contábeis 
intermediárias consolidadas, foram elaboradas de acordo como CPC 21 e a IAS 34, 
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa 
forma, a determinação da política contábil adotada pela entidade, para o reconhecimento 
de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os 
aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento da 
Administração da Companhia quanto à aplicação do CPC 47, alinhado com aquele 
manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP nº 02/2018. Nossa conclusão não 
está ressalvada em relação a esse assunto. 
 
Retificação dos valores correspondentes 
Conforme mencionado na nota explicativa 2.4, os valores correspondentes, individuais e 
consolidados, relativos ao balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo 
reapresentados como previsto no CPC 23 (IAS 8) - Políticas Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26(R1) (IAS 1) - Apresentação das Demonstrações 
financeiras. Nossa conclusão não contém modificação relacionada a esse assunto 

 
Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado 

As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado 
(DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de seis meses findo em 30 de 
junho de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e 
apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34 aplicáveis às entidades de 
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 
Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em 
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conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas 
estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, 
conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos 
no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Com base em 
nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que 
essas demonstrações não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às 
informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2020. 

KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/O-6 F-MG 

Felipe Augusto Silva Fernandes 
Contador CRC MG-091337/O-5 T-SP 

157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS 
SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARATIVAS A 2018 E RESPECTIVOS 
RELATÓRIOS DO AUDITOR INDEPENDENTE 

185



 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 

186



Demonstrações Financeiras
Urba Desenvolvimento Urbano S.A.
Demonstrações Financeiras, Consolidadas e Individuais,
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019
e Relatório do Auditor Independente

187



Urba Desenvolvimento Urbano S.A.

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2019

Índice

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras .....................................................1

Demonstrações financeiras auditadas

Balanços patrimoniais ......................................................................................................................................6
Demonstração dos resultados ......................................................................................................................... 7
Demonstração dos resultados abrangentes ................................................................................................... 8
Demonstração das mutações do patrimônio líquido .....................................................................................9
Demonstração dos fluxos de caixa ................................................................................................................... 10
Demonstração do valor adicionado ................................................................................................................. 11
Notas explicativas às demonstrações financeiras............................................................................................12

188



KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-
membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 

1

KPMG Auditores Independentes 
Rua Paraíba, 550 - 12º andar - Bairro Funcionários 
30130-141 - Belo Horizonte/MG - Brasil  
Caixa Postal 3310 - CEP 30130-970 - Belo Horizonte/MG - Brasil 
Telefone +55 (31) 2128-5700 
kpmg.com.br 

Relatório dos auditores independentes sobre as 

demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas  
 

Aos acionistas e administradores da  

Urba Desenvolvimento Urbano S.A. 

Belo Horizonte – MG 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Urba Desenvolvimento 
Urbano S.A. (Companhia), identificadas como individual e consolidado, respectivamente, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 

Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais   
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Urba 
Desenvolvimento Urbano S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de 
Valores Imobiliários (CVM). 

Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da 
Urba Desenvolvimento Urbano S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho consolidado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa consolidado para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS),  
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aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Ênfase 

Preparação das demonstrações financeiras 
Conforme descrito na nota explicativa 2, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária 
no Brasil, registradas na CVM e as demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. 
Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela entidade, para o reconhecimento de 
receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos 
relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento da administração da Companhia 
quanto a aplicação do CPC 47 – Receita de contrato com cliente (IFRS 15), alinhado com aquele 
manifestado pela CVM no Ofício circular CVM/SNC/SEP n.º 02/2018. Nossa opinião não está ressalvada 
em relação a esse assunto. 
 
Reemisão de relatório 

Em 24 de março de 2020 emitimos relatório de auditoria sem modificações sobre as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Urba Desenvolvimento Urbano S.A. 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, que ora estão sendo reapresentadas. 
Conforme descrito na nota explicativa nº 2.5, essas demonstrações financeiras foram alteradas e 
estão sendo reapresentadas para refletir os efeitos da remensuração do valor justo de terrenos no 
reconhecimento inicial, decorrentes de permutas financeiras e reconhecimento de contrato de 
compra e venda de terrenos com permuta física anteriormente não reconhecido. 
Consequentemente, nossa opinião considera estas alterações e substitui a opinião anteriormente 
emitida. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. 

Principais assuntos de auditoria 

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação 
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.  

Reconhecimento de Receita - estimativa dos custos de construção e percentual de conclusão da obra 
(“POC”) 
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Notas explicativas 2.2(a) e 15 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 

Principal assunto de auditoria Como nossa auditoria endereçou esse assunto 

De acordo com CPC 47 – Receita de contrato 
com cliente (IFRS15 – Revenue from contract 
with customer) e com o entendimento 
manifestado pela CVM no Ofício circular 
/CVM/SNC/SEP/n° 02/2018 sobre a aplicação 
da NBC TG 47 (IFRS 15), o reconhecimento de 
receita da Companhia e suas controladas 
requer a mensuração do progresso da 
Companhia em relação ao cumprimento da 
obrigação de performance satisfeita ao longo 
do tempo. Tal mensuração requer o exercício 
de julgamento significativo pela Administração 
para estimar os insumos necessários para o 
cumprimento da obrigação de performance, 
tais como materiais, mão de obra e margens de 
lucros esperadas em cada obrigação de 
performance identificada.  

Devido à relevância, complexidade e 
julgamento envolvidos na determinação dos 
insumos necessários para o cumprimento da 
obrigação de performance e ao impacto que 
eventuais mudanças nessa estimativa teria 
sobre as demonstrações financeiras individuais, 
inclusive em função dos efeitos via 
equivalência patrimonial, e consolidadas da 
Companhia, consideramos esse assunto 
significativo para a nossa auditoria. 

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre 
outros: 

Avaliação do desenho e implementação dos 
controles internos chave relacionados à aprovação e 
revisão dos custos de construção a incorrer 
utilizados no cálculo do percentual de conclusão das 
obras. 

Obtivemos os orçamentos preparados pela 
Companhia para todos os empreendimentos, com as 
respectivas aprovações, e os confrontamos com os 
valores de custo total orçado incluídos na base de 
apuração da receita auferida pelo método de 
Porcentagem de Conclusão (“POC”).  

 

Por meio de amostragem, confrontamos os custos 
incorridos, unidades vendidas e valor dos contratos 
de venda utilizados no cálculo da receita com a 
respectiva documentação suporte. 

Por meio de procedimentos analíticos realizados na 
base completa da receita de vendas de lotes 
consolidada, avaliamos a natureza e as mudanças 
significativas ocorridas na margem dos 
empreendimentos e no valor dos orçamentos.  

Recalculamos o reconhecimento de receita para 
todos os empreendimentos da Companhia e suas 
controladas na data-base das demonstrações 
financeiras considerando os relatórios gerenciais 
conciliados com os saldos contábeis. 

Avaliamos também as divulgações efetuadas pela 
Companhia. 

Com base nas evidências obtidas por meio dos 
procedimentos acima sumarizados, consideramos 
aceitáveis o montante da receita reconhecida e as 
respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas tomadas em 
conjunto.  

Outros assuntos  

Demonstrações do valor adicionado 

As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja 
apresentação não é requerida às companhias fechadas, e apresentadas como informação suplementar  
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para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras 
e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa 
opinião, essas demonstrações individual e consolidada do valor adicionado foram adequadamente 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento 
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto. 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o 
relatório dos auditores 

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
 

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM e  das demonstrações financeiras 
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na 
CVM, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a Administração 
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as  
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normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 

– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 

– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. 

– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração. 

– Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. 

– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. 

– Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
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KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-
membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 

6

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a administração, determinamos aqueles que 
foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses 
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação 
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto 
não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação 
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse 
público. 

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2020 

KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/O-6 F-MG 

Felipe Augusto Silva Fernandes 
Contador CRC MG-091337/O-5 T-SP 
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URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
Valores expressos em milhares de reais R$

31/12/19 31/12/18 01/01/18 31/12/19 31/12/18 01/01/18

Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 781 213 194 730 163 173
Títulos e valores mobiliários 3 38.438 26.147 8.552 28.006 25.815 8.034
Clientes 4 34.019 23.263 20.996 29.694 22.046 17.367
Lotes a comercializar 5 102.860 99.839 51.191 51.990 57.245 42.882
Despesas antecipadas 1.129 467 394 5 332 338
Outros 3.255 9.913 4.399 2.557 9.828 4.562
Total do ativo circulante 180.482 159.842 85.726 112.982 115.429 73.356
Ativo não circulante
Clientes 4 93.648 76.874 62.967 50.703 58.881 57.273
Lotes a comercializar 5 149.814 162.402 162.358 149.814 162.402 162.358
Instrumento financeiro derivativo 19 (b) 508 475 525 508 475 525
Créditos com empresas ligadas 18 8.939 1.095 8.939 1.095
Despesas antecipadas 1.897 157 311 317 208 279
Outros 1.292 7 7 7 7
Investimento 6 17.302 879 112 50.238 12.178 2.137
Imobilizado e intangível 4.813 2.100 1.412 4.789 2.057 1.412
Total do ativo não circulante 278.213 243.989 227.692 265.308 237.303 223.991
Total do ativo 458.695 403.831 313.418 378.290 352.732 297.347

Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Fornecedores 1.728 4.470 4.030 827 3.708 3.649
Empréstimos, financiamentos e debêntures 7 1.667 22.029 21.963 1.667 22.029 21.963
Contas a pagar por aquisição de terrenos 8 11.209 10.060 2.323 1.000 1.000 1.000
Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais 9 3.404 3.616 2.876 2.736 3.292 2.626
Adiantamentos de clientes 10 4.529 791 2.172 153 211 456
Provisão para manutenção de imóveis 11 161 290 55 161 290 55
Dividendos a pagar 107 324 107 324
Impostos diferidos 12 2.226 1.370 1.117 2.203 1.380 1.103
Outros 1.666 1.457 706 94 798 644
Total do passivo circulante 26.590 44.190 35.566 8.841 32.815 31.820
Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures 7 122.175 65.627 27.727 122.175 65.627 27.727
Contas a pagar por aquisição de terrenos 8 158.909 171.463 145.273 106.900 133.900 133.900
Adiantamentos de clientes 10 41.915 24.537 24.640 39.411 24.305 24.330
Provisão para manutenção de imóveis 11 2.142 1.686 2.477 1.266 1.279 2.346
Impostos diferidos 12 6.282 5.216 4.307 3.405 3.945 3.828
Outras contas a pagar 5.821 38 2.091 33
Total do passivo não circulante 337.244 268.567 204.424 275.248 229.089 192.131
Total do passivo 363.834 312.757 239.990 284.089 261.904 223.951
Patrimônio líquido
Capital social 14 (a) 85.186 78.892 57.053 85.186 78.892 57.053
Reservas de lucros 9.015 11.936 16.343 9.015 11.936 16.343
Patrimônio líquido atribuível a acionistas da controladora 94.201 90.828 73.396 94.201 90.828 73.396
Participações não controladoras 660 246 32
Total do patrimônio líquido 94.861 91.074 73.428 94.201 90.828 73.396
Total do passivo e patrimônio líquido 458.695 403.831 313.418 378.290 352.732 297.347

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota
explicativa

Reapresentado Reapresentado

Consolidado Individual
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URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
Valores expressos em milhares de reais R$, exceto o lucro por ação

2019 2018 2019 2018

Receita operacional líquida 15 58.379 35.549 14.682 20.179
Custo dos lotes vendidos 16 (37.027) (23.028) (12.970) (12.294)
Lucro bruto 21.352 12.521 1.712 7.885

Despesas operacionais:
Despesas com vendas 16 (8.608) (8.446) (4.651) (6.206)
Despesas gerais e administrativas 16 (10.459) (8.267) (10.446) (8.241)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas 16 (5.002) 850 (4.949) 1.040
Resultado de equivalência patrimonial 6 2.679 482 16.966 2.146

Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (38) (2.860) (1.368) (3.376)

Resultado Financeiro:
Despesas financeiras 17 (5.688) (3.377) (5.646) (3.346)
Receitas financeiras 17 3.903 2.730 3.579 2.714
Receitas financeiras provenientes de clientes por loteamento 17 2.400 2.911 2.293 2.911

Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social 577 (596) (1.142) (1.097)

Imposto de renda e contribuição social:
Correntes (2.215) (1.439) (1.529) (1.291)
Diferidos (1.040) (533) (250) (181)

12 (3.255) (1.972) (1.779) (1.472)
Prejuízo do exercício (2.678) (2.568) (2.921) (2.569)

(Prejuízo) lucro líquido atribuível a:
Acionistas controladores (2.921) (2.569)
Acionistas não controladores 243 1

(2.678) (2.568)

Resultado básico e diluído por ação 14 (d) (0,0376) (0,0378)

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota
explicativa

Consolidado Individual

Reapresentado Reapresentado
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URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
Valores expressos em milhares de reais R$

2019 2018 2019 2018

Prejuízo do exercício (2.678) (2.568) (2.921) (2.569)
Outros componentes do resultado abrangente
Total de resultados abrangentes do período (2.678) (2.568) (2.921) (2.569)

Resultados abrangentes atribuível a:
Acionistas controladores (2.921) (2.569) (2.921) (2.569)
Acionistas não controladores 243 1

(2.678) (2.568) (2.921) (2.569)

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado Individual

Reapresentado Reapresentado
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URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 MÉTODO INDIRETO
Valores expressos em milhares de reais R$

2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (2.678) (2.568) (2.921) (2.569)
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:

Depreciação e amortização 387 316 377 314
Baixa na venda de imobilizado 40 15 29 16
Resultados financeiros (2.211) (5.309) (1.796) (5.314)
Baixa de pré projetos abortados 5.541 5.541
Resultado de equivalência patrimonial 6 (2.679) (482) (16.966) (2.146)
Provisão para risco de crédito 412 385 145 203
Provisão para manutenção de imóveis 1.561 980 599 551
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários 241 171 241 171
Amortização de despesas antecipadas 1.953 1.937 828 1.428
Resultado com instrumento financeiro derivativo (33) 50 (33) 50
IRPJ e CSLL diferidos 12 1.040 533 250 181
PIS e COFINS diferidos 883 632 33 213

4.457 (3.340) (13.673) (6.902)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:

(Aumento) redução de clientes (23.472) (10.311) 4.743 (230)
(Aumento) redução de lotes a comercializar 11.451 (11.335) 4.625 (10.825)
(Aumento) redução de despesas antecipadas (4.355) (1.856) (610) (1.351)
(Aumento) redução de outros 5.444 (5.516) 7.353 (5.265)

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Aumento (redução) de fornecedores (2.742) 440 (2.881) 59
Aumento (redução) de obrigações sociais, trabalhistas e fiscais 1.576 1.681 452 1.468
Aumento (redução) de adiantamentos de clientes 6.010 (1.484) (58) (270)
Aumento (redução) de outros 4.154 1.153 (484) 552
Juros pagos (10.114) (6.382) (10.114) (6.382)
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.788) (941) (1.008) (802)
Valores pagos referente a manutenção de imóveis 11 (978) (1.428) (978) (1.428)
Valores pagos por riscos cíveis, trabalhistas e tributários (246) (141) (246) (141)

Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (10.603) (39.460) (12.879) (31.517)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento em títulos e valores mobiliários (96.067) (92.909) (76.901) (89.755)
Redução em títulos e valores mobiliários 86.721 77.416 77.349 74.069
Adiantamentos a partes relacionadas (7.589) (1.193) (7.589) (1.193)
Recebimentos de partes relacionadas 100 100
Redução (aquisição / aporte) em investimentos (13.744) (285) (21.094) (7.895)
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (961) (1.019) (959) (975)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (31.640) (17.890) (29.194) (25.649)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 6.294 21.839 6.294 21.839
Aquisição de ações em tesouraria (1.765) (1.765)
Pagamento de dividendos (107) (290) (107) (290)
Valores recebidos de empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidos 57.888 59.290 57.888 59.290
Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures 7 (a) (21.435) (21.918) (21.435) (21.918)
Recebimentos (pagamentos) de instrumentos financeiros derivativos
Aportes de acionistas não controladores, líquido 171 213
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 42.811 57.369 42.640 57.156

Aumento (redução) líquida no caixa e equivalentes de caixa 568 19 567 (10)

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 213 194 163 173
No final do exercício 3 781 213 730 163
Aumento (redução) líquida no caixa e equivalentes de caixa 568 19 567 (10)

As notas explicativas anexas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Reapresentado Reapresentado
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URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
Valores expressos em milhares de reais R$

2019 2018 2019 2018

RECEITAS
Receita operacional bruta 60.511 37.098 15.546 21.098
Provisão para risco de crédito (412) (385) (145) (203)
Receitas relativas à construção de ativos próprios 744 1.207 744 1.207

60.843 37.920 16.145 22.102
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui valores dos impostos PIS e COFINS)
Custos dos lotes e dos serviços vendidos e materiais, terrenos, energia, serviços de
terceiros e outros

(31.675) (19.341) (13.988) (11.702)

VALOR ADICIONADO BRUTO 29.168 18.579 2.157 10.400

Depreciação e amortização (387) (316) (377) (314)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA 28.781 18.263 1.780 10.086

VALO ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Resultado em participação societária 6 2.679 482 16.966 2.146
Receitas financeiras 6.303 5.641 5.872 5.625

8.982 6.123 22.838 7.771
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 37.763 24.386 24.618 17.857

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal: 18.421 12.071 15.366 10.182

Remuneração direta 14.938 9.814 12.627 8.397
Benefícios 2.637 1.622 2.096 1.263
FGTS 846 635 643 522

Impostos, taxas e contribuições: 10.395 7.457 5.644 5.136
Federais 8.490 6.004 5.334 4.489
Municipais 1.896 1.390 303 608
Estaduais 9 63 7 39

Remuneração de capitais de terceiros: 11.625 7.426 6.529 5.108
Juros 7.701 3.981 5.231 2.910
Aluguéis / Arrendamentos 3.924 3.445 1.298 2.198

Remuneração de capitais próprios: (2.678) (2.568) (2.921) (2.569)
(Prejuízos) lucros retidos (2.921) (2.642) (2.921) (2.642)
Dividendos 73 73
Participações de acionistas não controladores 243 1

VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 37.763 24.386 24.618 17.857

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Urba Desenvolvimento Urbano S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em
31 de dezembro de 2019.
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.
__________________________________________________________________________________________

12

1. Contexto operacional

A Urba Desenvolvimento Urbano S.A. (“Companhia”) e suas controladas (“Grupo”) têm como atividades: loteamento e
venda de imóveis próprios e de terceiros, incorporação de imóveis próprios, participação em outras sociedades na
qualidade de sócia ou acionista e serviços combinados de escritório e apoio administrativo. As controladas estão
sumariadas na nota 6. A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Professor Mário
Werneck, nº 621, 10º andar, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, constituída em 29 de junho de 2012 e
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.571.175/0001 02. Em 25 de setembro de 2019, a Companhia alterou sua razão social,
passando de Urbamais Properties e Participações S.A. para Urba Desenvolvimento Urbano S.A.

A MRV Engenharia e Participações S.A. (MRV), controladora da Companhia, possui participação de 52,07% em 31 de
dezembro de 2019 e de 2018.

A Companhia possui nove projetos entregues e em andamento nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraíba.

2. Apresentação das demonstrações financeiras, principais políticas contábeis, adoção
de novos pronunciamentos contábeis e novos pronunciamentos emitidos e ainda
não adotados

2.1 Apresentação das demonstrações financeiras

I. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial
Reporting Standards – IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão
de ValoresMobiliários (CVM). As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas e apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil,
registradas na CVM. Os aspectos relacionados à transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem
o entendimento da administração da Companhia, alinhado a aquele manifestado pela CVM no Ofício Circular
CVM/SNC/SEP/n.º 02/2018 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 47 (IFRS 15). As demonstrações
financeiras individuais não estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade por considerarem
a capitalização de juros sobre os ativos qualificáveis das investidas.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e
aprovados pela CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

II. Bases de mensuração

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto pelos saldos de “caixa e
equivalentes de caixa”, “títulos e valores mobiliários”, “instrumentos financeiros derivativos” e certas “contas a
pagar por aquisição de terrenos”, mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a
seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

III. Bases de consolidação

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia, de entidades
controladas diretamente pela Companhia ou indiretamente através de suas controladas. As controladas da
Companhia incluídas na consolidação estão relacionadas na nota 6.

Para determinar se a Companhia possui controle sobre as investidas, a Administração utilizou se de acordos
contratuais para avaliar os direitos existentes que outorgam para a Companhia a capacidade de dirigir as atividades
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relevantes das investidas, assim como à exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis decorrentes do seu
envolvimento com as mesmas e a capacidade de usar seu poder para afetar o valor dos retornos.

Na consolidação, os saldos dos ativos, passivos e resultados das controladas são combinados com os
correspondentes itens das demonstrações financeiras da Companhia, linha a linha, e são eliminadas as participações
da controladora nos patrimônios líquidos das controladas, bem como todas as transações, saldos, receitas e
despesas entre as empresas do Grupo.

O Grupo elegeu mensurar qualquer participação de não controladores inicialmente pela participação proporcional
nos ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição. As mudanças nas participações da Companhia
em controladas que não resultem em perda do controle da Companhia sobre as controladas são registradas como
transações de capital. Os saldos contábeis das participações da Companhia e de não controladores são ajustados
para refletir mudanças em suas respectivas participações nas controladas. A diferença entre o valor com base no
qual as participações não controladoras são ajustadas e o valor justo das contraprestações pagas ou recebidas é
registrada diretamente no patrimônio líquido e atribuída aos proprietários da Companhia.

Quando o Grupo perde o controle sobre uma controlada, desreconhece os ativos e passivos e qualquer participação
de não controladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido referentes a essa controlada.
Qualquer ganho ou perda originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se o Grupo retém qualquer
participação na antiga controlada, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de
controle.

2.2 Principais políticas contábeis

As práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas consistentemente para os exercícios apresentados nas
demonstrações financeiras consolidadas e individuais para a Companhia e todas as suas controladas.

(a) Reconhecimento de receita

O Grupo adotou o CPC 47 (IFRS 15) – “Receitas de Contratos com Clientes”, a partir de 1º de janeiro de 2018,
contemplando também as orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018, de 12 de dezembro de
2018, o qual estabelece procedimentos contábeis referentes ao reconhecimento, mensuração e divulgação de certos
tipos de transações oriundas de contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas companhias
abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária. Não houve efeitos relevantes com a adoção do CPC 47 (IFRS
15) e referido ofício circular para o Grupo.

De acordo com o CPC 47, o reconhecimento de receita de contratos com clientes passou a ter uma nova disciplina
normativa, baseada na transferência do controle do bem ou serviço prometido, podendo ser em um momento
específico do tempo (at a point in time) ou ao longo do tempo (over time), conforme a satisfação ou não das
denominadas “obrigações de performance contratuais”. A receita é mensurada pelo valor que reflita a
contraprestação à qual se espera ter direito e está baseada em um modelo de cinco etapas detalhadas a seguir: 1)
identificação do contrato; 2) identificação das obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da transação;
4) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho; 5) reconhecimento da receita.

Modelo de cinco etapas para o reconhecimento da receita

Etapas Critérios atendidos
Foram identificados os contratos praticados pelo Grupo, como dentro do
escopo da norma, uma vez que:

Possuem substância comercial;
É provável o recebimento da contraprestação;
Os diretos e condições de pagamento podem ser identificados;
Encontram se assinados pelas partes e estas estão comprometidas

com as suas obrigações.
2ª etapa: Identificação das obrigações de desempenho Entrega do lote aos promitentes compradores.

3ª etapa: Determinação do preço da transação Representado pelo valor de venda dos lotes, explicitamente estabelecido
nos contratos.

4ª etapa: Alocação do preço da transação às obrigações
de desempenho

Alocação direta e simples do preço da transação, uma vez que os
contratos acima detalhados possuem apenas uma obrigação de
desempenho (a entrega do lote).

5ª etapa: Reconhecimento da receita Reconhecida ao longo do tempo.

1ª etapa: Identificação do contrato
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Desta forma, as práticas adotadas para a apuração e apropriação do resultado e registro dos valores nas contas de
receita de vendas de lotes, lotes a comercializar, clientes por venda de lotes e adiantamentos recebidos de clientes
seguem os procedimentos acima descritos e detalhados conforme segue:

Nas vendas de lotes não concluídos, o resultado é apropriado com base nos seguintes critérios:

(i) As receitas de vendas são apropriadas ao resultado àmedida que o desenvolvimento do loteamento avança,
uma vez que a transferência do controle ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método
chamado de “POC”, que se refere ao cálculo da receita com base no “percentual de execução ou percentual
de conclusão” de cada empreendimento. O método POC é feito utilizando a razão do custo incorrido em
relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos e a receita é apurada multiplicando se este
percentual (POC) pelas vendas contratadas. O custo orçado total dos empreendimentos é estimado
incialmente quando do lançamento destes e revisado regularmente; eventuais ajustes identificados nesta
estimativa com base nas referidas revisões são refletidos nos resultados da Companhia. Os custos de
desenvolvimento inerentes aos lotes vendidos são apropriados ao resultado quando incorridos.

(ii) As receitas de vendas apuradas, conforme o item (i), mensuradas a valor justo, incluindo a atualização
monetária, líquidas das parcelas já recebidas, são contabilizadas como contas a receber ou como
adiantamentos de clientes, em função da relação entre as receitas contabilizadas e os valores recebidos.

Nas vendas a prazo de lotes concluídos, o resultado é apropriado no momento que a venda é efetivada,
independentemente do prazo de recebimento do valor contratual, sendo as receitas mensuradas pelo valor
justo da contraprestação recebida e a receber.

Os juros e os ajustes a valor presente são apropriados ao resultado. Os juros são apropriados no resultado na
rubrica de receita de vendas de lotes, no período anterior à entrega do lote, e na rubrica de receitas financeiras,
no período pós entrega do lote, observando o regime de competência, independentemente de seu
recebimento.

O Grupo reconhece como ativo, custos incrementais para obtenção de contrato com cliente, principalmente
representados por comissões e corretagens, necessários para a obtenção dos mencionados contratos. Estes custos
estão registrados na rubrica “despesas antecipadas” e são amortizados pelo método de percentual de execução,
descrito acima.

As receitas e despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime de competência.

Distratos

O Grupo constitui provisão para distratos quando identifica riscos de entrada de fluxos de caixa, essencialmente
dos contratos com processos judiciais.

Os contratos são monitorados para verificar o momento em que essas condições sejam mitigadas. Enquanto isso
não ocorrer, nenhuma receita ou custo é reconhecido no resultado, ocorrendo os registros somente em contas
patrimoniais.

(b) Ajuste a valor presente

São ajustados a seu valor presente com base em taxa efetiva de juros os itens monetários integrantes do ativo e
passivo, quando decorrentes de operações de curto prazo, se relevantes, e longo prazo, sem a previsão de
remuneração ou sujeitas a: (i) juros pré fixados embutidos; (ii) juros notoriamente abaixo do mercado para
transações semelhantes; e (iii) reajustes somente por inflação, sem juros. O Grupo avalia periodicamente o efeito
deste procedimento.

(c) Participações em investidas

Nas demonstrações financeiras consolidadas, as informações financeiras das controladas em conjunto e coligadas
são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial, com base nas demonstrações financeiras
levantadas pelas respectivas investidas nas mesmas datas bases e critérios contábeis dos balanços da Companhia.
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Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia, as informações financeiras das controladas, controladas
em conjunto e coligadas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial, com base nas
demonstrações financeiras levantadas pelas respectivas investidas nas mesmas datas bases e critérios contábeis dos
balanços da Companhia.

Os lucros e prejuízos resultantes das transações entre controladora e controladas em conjunto ou coligadas são
reconhecidos nas demonstrações financeiras somente na extensão das participações de terceiros na investida. Os
lucros e prejuízos resultantes das transações entre controladora e controladas são eliminados integralmente.

(d) Provisões

As provisões, incluindo as provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários, são reconhecidas para obrigações
presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma
confiável e cuja liquidação seja provável.

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação
no final de cada período, considerando se os riscos e as incertezas relativos à obrigação.

Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que
sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for certo e o valor puder
ser mensurado de forma confiável.

(e) Custos de empréstimos

Os custos de empréstimos atribuíveis diretamente à aquisição ou produção de ativos qualificáveis, os quais levam,
necessariamente, um período de tempo substancial para ficarem prontos para uso ou venda pretendida, são
acrescentados ao custo de tais ativos até a data em que estejam prontos para o uso ou a venda pretendida. Em
decorrência de parte das atividades de financiamento serem coordenadas de forma centralizada na Companhia, os
juros incorridos na referida empresa, referentes ao financiamento de ativos qualificáveis de suas investidas, são
capitalizados e apresentados na rubrica de investimento (demonstrações individuais), líquido dos ganhos
decorrentes da aplicação temporária dos recursos obtidos com empréstimos específicos ainda não gastos com os
ativos qualificáveis. Nas demonstrações consolidadas, os valores referentes às controladas são reclassificados para
a rubrica de “lotes a comercializar”. Nas demonstrações financeiras individuais os referidos custos são apropriados
ao resultado, na proporção dos lotes vendidos, deduzindo o resultado de equivalência patrimonial das investidas e,
nas demonstrações consolidadas são reclassificados para a rubrica “custo dos lotes vendidos”.

(f) Tributação

O imposto de renda, a contribuição social e os impostos sobre vendas, correntes e diferidos, são reconhecidos no
resultado, exceto quando correspondem a itens registrados em “Outros resultados abrangentes” ou diretamente
no patrimônio líquido, caso em que os impostos correntes e diferidos também são reconhecidos em “Outros
resultados abrangentes” ou diretamente no patrimônio líquido, respectivamente.

As despesas com imposto de renda e contribuição social e com impostos sobre vendas representam a soma dos
impostos correntes e diferidos.

Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se espera que o
passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, quando aplicável, com base nas alíquotas previstas na legislação
tributária vigente no final de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada.
A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na
qual o Grupo espera, no final de cada exercício, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos.

Imposto de renda e contribuição social e impostos sobre as vendas

A Companhia apura o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL) com base no lucro presumido. Nesta
sistemática, o resultado para fins de IRPJ e CSLL é calculado aplicando se sobre a receita imobiliária recebida as
alíquotas definidas para essa atividade, que são de 8% e 12%, respectivamente. Sobre o resultado presumido foram
aplicadas as alíquotas de imposto de renda e contribuição social vigentes na data do encerramento de cada exercício
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(15% mais adicional de 10% para lucros superiores a R$240 anuais para IRPJ, e 9% para CSLL), resultando em uma
alíquota total de 6,73% sobre as receitas brutas recebidas, sendo 3,08% para IRPJ e CSLL e 3,65% para PIS e COFINS.

A Companhia e suas controladas adotaram, como facultada pela legislação fiscal vigente, o regime de caixa para
apuração do resultado da venda de lotes e para tributação de receitas financeiras.
Impostos diferidos

O imposto de renda e contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos em sua totalidade,
conforme descrito no CPC 32 e IAS 12 Tributos sobre o Lucro, sobre as diferenças entre ativos e passivos, quando
aplicável, reconhecidos para fins fiscais e correspondentes valores compreendidos nas demonstrações financeiras e
são determinados considerando as alíquotas (e leis) vigentes na data de preparação das demonstrações financeiras
e aplicáveis quando o respectivo imposto de renda e contribuição social forem realizados.

A Companhia não constituiu imposto diferido ativo por ser optante do lucro presumido e consequentemente não
apresentar diferenças temporárias e prejuízos fiscais. Os impostos diferidos passivos referem se essencialmente a
efeitos tributários sobre o montante de vendas de lotes ainda não recebidos.

Impostos sobre as receitas

A receita é apresentada líquida de impostos sobre as vendas (PIS e COFINS). Para fins de cálculo do PIS e da COFINS,
a alíquota total é de 3,65%.

(g) Instrumentos financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando o Grupo for parte das disposições contratuais do
instrumento e são inicialmente mensurados pelo valor justo.

Os custos da transação são diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto
por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) e são acrescidos ou deduzidos do valor
justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação
diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são
reconhecidos imediatamente no resultado.

Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, houver um direito
legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou
de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Ativos financeiros

A classificação de ativos financeiros é baseada no modelo de negócios no qual o ativo é gerenciado e em suas
características de fluxos de caixa contratuais (binômio fluxo de caixa contratual e modelo de negócios), conforme
resumo demonstrado abaixo:

Categorias / mensuração Condições paradefinição da categoria

Custo amortizado
Os ativos financeiros (AF) mantidos para receber os fluxos de caixa
contratuais nas datas específicas, de acordo com o modelo de negócios
(MN) da empresa.

A valor justo por meio de resultados
abrangentes ("VJORA")

Não há definição específica quanto à manutenção dos AF para receber os
fluxos de caixa contratuais nas datas específicas ou realizar as vendas dos
AF noMNda empresa.

A valor justo por meio de resultado ("VJR") Todos os outros ativos financeiros.

A seguir são demonstrados os principais ativos financeiros do Grupo, sendo a classificação destes ativos entre custo
amortizado e VJR apresentada na nota 19 (b):

Caixa e equivalentes de caixa: Inclui caixa, contas bancárias e aplicações financeiras resgatáveis em até noventa
dias da data de contratação e com risco insignificante de mudança de valor.
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Títulos e valores mobiliários: Os saldos representam substancialmente aplicações em fundos restritos que, por
sua vez, aplicam em outros fundos restritos ou abertos, que incluem em sua carteira títulos públicos e privados
(ambos pós fixados), certificados de depósito bancário, dentre outros.

Instrumentos financeiros derivativos: Instrumentos financeiros não especulativos, para proteção patrimonial,
conforme descrito na nota 19 (b).

Contas a receber: Correspondem aos valores a receber da venda de lotes, reconhecidos inicialmente conforme
descrito no item “a” acima, atualizados pelas condições contratuais estabelecidas, líquidos do ajuste a valor
presente, quando aplicável.

Créditos com empresas ligadas: Correspondem a valores a receber de controladas, controladas em conjunto,
coligadas e parceiros em empreendimento de loteamento.

Todas as aquisições ou alienações regulares de ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de
negociação. As aquisições ou alienações regulares correspondem a aquisições ou alienações de ativos financeiros
que requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado.

O Grupo baixa um ativo financeiro apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa provenientes desse
ativo expiram ou transferem o ativo e substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade para outra
empresa. Na baixa de um ativo financeiro em sua totalidade, a diferença entre o valor contábil do ativo e a soma da
contrapartida recebida e a receber é reconhecida no resultado.

Passivos financeiros

São classificados no reconhecimento inicial ao: (i) custo amortizado; ou (ii) mensurado ao valor justo por meio do
resultado.

Os passivos financeiros do Grupo, estão classificados como mensurados:

pelo custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos, e incluem os empréstimos, financiamentos e
debêntures, contas a pagar a fornecedores e certas contas a pagar por aquisição de terrenos; e,

pelo valor justo por meio de resultado para certas contas a pagar por aquisição de terrenos.

Os mencionados passivos financeiros são reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos dos
custos das transações, quando aplicável. Na data do balanço, estão apresentados pelos seus reconhecimentos
iniciais, deduzidos das amortizações das parcelas de principal, quando aplicável, e acrescidos dos correspondentes
encargos incorridos. Os custos de transações estão apresentados como redutores do passivo circulante e não
circulante, sendo apropriados ao resultado no mesmo prazo de pagamento do financiamento que o originou, com
base na taxa efetiva de cada transação.

A baixa de passivos financeiros ocorre somente quando as obrigações do Grupo são extintas e canceladas ou quando
vencem. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e a soma da contrapartida paga e a pagar é
reconhecida no resultado.

Instrumentos financeiros derivativos

O Grupo contrata instrumentos financeiros derivativos não especulativos (swaps) para proteção da sua exposição à
variação de índices ou taxas de juros decorrentes de certos financiamentos ou com o objetivo de não ficar exposto
à variação do valor justo de determinados instrumentos financeiros.

Os derivativos são reconhecidos inicialmente pelos seus valores justos. Posteriormente ao reconhecimento inicial,
os derivativos continuam a serem mensurados pelos valores justos e as variações nos valores justos são registradas
no resultado.

Redução ao valor recuperável de instrumentos financeiros

O Grupo constitui provisão para perda esperada de crédito para todos os contratos de venda de lotes, sendo os
valores provisionados mensalmente em contraposição ao reconhecimento das respectivas receitas de venda, com

206



18

base na matriz de dados históricos da Companhia. Desta forma, a Companhia calculou o valor que deve ser
provisionado para as perdas esperadas. Além disso, como as vendas têm garantia real, a Companhia mantém a opção
de recuperar o lote. Esta abordagem está em linha com o expediente prático previsto pelo CPC 48 – Instrumentos
Financeiros, item 5.5.17 (c).

O Grupo não identificou redução ao valor recuperável das aplicações financeiras.

O Grupo revisa periodicamente suas premissas para constituição da provisão para risco de crédito, face à revisão dos
históricos de suas operações correntes e melhoria de suas estimativas.

(h) Lotes a comercializar

Os estoques de lotes já concluídos ou em desenvolvimento e ainda não vendidos, inclusive estoques de terrenos,
são demonstrados pelo valor do custo incorrido, os quais não excedem o valor de mercado. Os estoques de terrenos
em caso de permuta são valorizados pelo valor de venda do terreno permutado e, excepcionalmente, pelo valor de
venda dos lotes permutados. A classificação entre curto e longo prazo é feita tendo como base a expectativa de
início do empreendimento.

Os estoques de materiais estão avaliados pelo menor valor entre o custo médio de compras e os valores líquidos de
realização.

(i) Uso de estimativas

A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas no
seumelhor julgamento e baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes, que afetam
os montantes apresentados de ativos e passivos, bem como os valores das receitas, custos e despesas. A liquidação
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas
demonstrações financeiras.

Estimativas e premissas significativas são utilizadas quando da contabilização da receita, que considera a estimativa
do custo total orçado dos loteamentos (item (a) acima); da mensuração ao valor justo de permutas financeiras (nota
8); da provisão para manutenção de imóveis (nota 11); da depreciação e amortização, sujeitas à estimativa da vida
útil e do valor residual dos bens do imobilizado e intangível; das provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
(nota 13); do valor justo de instrumentos financeiros e risco de crédito (nota 19).

O Grupo revisa suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. Os efeitos decorrentes dessas revisões são
reconhecidos no exercício em que as estimativas são revisadas se a revisão afetar apenas este exercício, ou também
em exercícios posteriores se a revisão afetar tanto o período presente como exercícios futuros.

(j) Resultado por ação

O resultado por ação básico e diluído é calculado mediante a divisão do lucro líquido do exercício atribuível aos
acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício,
excluindo as ações em tesouraria, se houver.

(k) Segmento operacional

A Companhia opera um único segmento, sendo este, o segmento de loteamento urbano, definido com base nos
relatórios utilizados para a tomada de decisões estratégicas pelo Conselho de Administração. Todas as receitas são
geradas no Brasil e não há concentração de receita de transações com um único cliente externo, que equivale a 10%
ou mais da receita da Companhia. Dessa forma, a Administração entende que a divulgação de informações por
segmento não é aplicável às atividades do Grupo.

(l) Demonstração do Valor Adicionado – DVA

O Grupo elabora demonstrações do valor adicionado (DVA), Consolidado e Individual, nos termos do
pronunciamento técnico CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte
integrante das demonstrações financeiras, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
companhias abertas, enquanto para IFRS representam informação financeira adicional.
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(m) Arrendamentos

Arrendamentos em que o Grupo é um arrendador

O Grupo classifica os arrendamentos em financeiros ou operacionais. O arrendamento é classificado como
arrendamento financeiro se transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo
subjacente e classificado como operacional se não transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes
à propriedade do ativo subjacente.

O Grupo não possui contratos de arrendamentos nos quais é arrendador financeiro.

Arrendamentos em que o Grupo é arrendatário

O Grupo avalia se um contrato é ou contém arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso do ativo
identificado por um período de tempo, em troca de contraprestações. Tal avaliação é realizada no momento inicial.
Isenções são aplicadas para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor.

O custo do ativo de direto de uso compreende: (i) o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento; (ii)
quaisquer pagamentos de arrendamentos efetuados até a data; (iii) custos diretos incorridos; e (iv) estimativa de
custos a serem incorridos na desmontagem e remoção do ativo, quando aplicável e está reconhecido na rubrica
“Imobilizado”.

O passivo de arrendamento é mensurado ao valor presente dos pagamentos de arrendamento, descontados pela
taxa implícita ou taxa incremental sobre empréstimos do arrendatário, representando a obrigação de efetuar os
pagamentos do arrendamento e está reconhecido na rubrica “Outras contas a pagar”.

Na mensuração do passivo de arrendamento, as contraprestações incorporam a inflação efetiva até o período
corrente e são descontadas a taxas nominais que representam os custos de captação da Companhia. Ao considerar
os fluxos futuros com expectativa inflacionária, a Companhia avaliou como não materiais os impactos no passivo de
arrendamento e ativo de direito de uso, nas despesas de depreciação e despesa financeira.

Como arrendatário, o Grupo identificou contrato que contém arrendamento, referente ao aluguel da sua sede. O
referido contrato tem vigência de dez anos e, para fins de estimativa do reconhecimento inicial do passivo de
arrendamento e do direito de uso, considerou se uma prorrogação do prazo do arrendamento por igual período.

Ao determinar o prazo de arrendamento, o Grupo considera todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo
econômico para exercer a opção de extensão, ou não exercer uma opção de rescisão. As opções de extensão (ou
períodos após as opções de rescisão) são incluídas no prazo de arrendamento apenas se o prazo de arrendamento
for razoavelmente certo de ser estendido (ou não rescindido). A avaliação é revista se ocorrer um evento significativo
ou uma alteração significativa nas circunstâncias que afete essa avaliação e que esteja dentro do controle do Grupo.
A avaliação de extensão dos contratos afeta o valor dos passivos de arrendamentos e dos ativos de direito de uso
reconhecidos.

No resultado do período é reconhecida uma despesa de depreciação do ativo de direito de uso e uma despesa de
juros do passivo de arrendamento.

O Grupo não possui ativos de direito de uso que atendam à definição de propriedade para investimento.

(n) Moeda funcional e de apresentação

A moeda funcional do Grupo e a moeda de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e individuais
é o Real Brasileiro. As informações financeiras são apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicado de
outra forma.

2.3 Adoção de novos pronunciamentos contábeis

O Grupo aplicou inicialmente o CPC 06 (R2) IFRS 16 “Arrendamentos” a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando a
abordagem retrospectiva modificada, segundo a qual o efeito cumulativo da aplicação inicial é reconhecido como ajuste
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ao saldo de abertura de lucros acumulados e, consequentemente, a informação comparativa do ano 2018 não foi
reapresentada. Não houve efeitos nos lucros acumulados e no resultado advindos da adoção inicial.

Anteriormente, o Grupo aplicava o CPC 06 (R1) IAS 17 e interpretações relacionadas. Atualmente, o Grupo avalia se um
contrato é ou contém um arrendamento com base na definição de arrendamento descrita na nota 2.2 (m).
A movimentação do passivo de arrendamento é como segue:

(*) Taxa de desconto de 6,78% a.a., tendo como referência a taxa incremental média
ponderada dos empréstimos do Grupo.

Os fluxos de caixa contratuais não descontados (passivos brutos de arrendamentos) representam desembolsos de caixa
anuais conforme abaixo, que se encerrarão até fevereiro de 2035.

Consolidado e
Individual

Saídas de caixa:
1 ano 242
2 anos 242
3 anos 242
4 anos 242
5 anos 242
Após 5 anos 2.464
Total 3.674

Não houve despesas referentes a pagamentos variáveis ou receita de subarrendamento no exercício.

Uma série de outras novas normas e interpretações, incluindo o IFRIC 23, também entraram em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2019, mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras do Grupo.

2.4 Novos pronunciamentos emitidos e ainda não adotados

As seguintes normas entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019 e foram adotadas pela Administração:

ICPC 22 (IFRIC 23) – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro

Tendo os seguintes CPCs como referências:

• CPC 26 Apresentação das demonstrações financeiras;
• CPC 23 Políticas contábeis, mudanças de estimativas contábeis e erros;
• CPC 24 Eventos subsequentes; e
• CPC 32 – Tributos sobre o lucro

Fornece orientação sobre como determinar a posição fiscal / contábil em caso de incertezas sobre o tratamento do
imposto de renda. Para isso, o ICPC 22 determina o seguinte:

• Avaliar se é provável (mais provável do que não) que a autoridade fiscal aceite o uso de um tratamento fiscal incerto
ou o uso proposto por uma determinada entidade em suas declarações fiscais; e

• Determinação das posições fiscais incertas é avaliada em grupos ou separadamente. Se as referidas determinações
forem positivas, a situação fiscal / contábil deve estar em linha com o tratamento fiscal utilizado nas declarações
fiscais.

2019
Saldo inicial em 01 de janeiro de 2019
Adoção inicial CPC 06 (R2) 2.015
Remensuração 164
Encargos financeiros (*) 167
Pagamento de principal (65)
Pagamento de encargos (167)
Saldo final em 31 de dezembro de 2019 2.114

Consolidado e Individual
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Em 31 de dezembro de 2019, não houve impactos significativos ou incertezas na determinação do tratamento das
declarações fiscais da Companhia.

2.5 Retificação de erros na demonstrações financeiras de 2019

Durante o exercício de 2020, a Administração da Companhia identificou que terrenos adquiridos, em permutas financeiras,
haviam sido reconhecidos erroneamente a valor de custo dos investidoresminoritários ao invés de seus respectivos valores
justos, desde o exercício findo em 2017. Em adição, a Administração da Companhia identificou que um terreno adquirido
em permuta para empreendimento futuro não havia sido reconhecido na demonstração financeira de 2019.
Consequentemente, os montantes de determinadas rubricas contábeis foram ajustados pela reemissão da demonstração
financeira do exercício corrente e pela reapresentação dos valores correspondentes nos exercícios anteriores afetados, de
acordo com o CPC 23 (IAS 8) – Políticas contábeis, mudanças de estimativa e retificação de erro.

A tabela a seguir resume os impactos nas demonstrações financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia:

Consolidado

Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Balanço patrimonial
Ativo

Ativo circulante
Clientes 33.419 600 34.019 24.644 (1.381) 23.263 20.503 493 20.996
Lotes a comercializar 66.321 36.539 102.860 64.337 35.502 99.839 46.503 4.688 51.191
Outros ativos circulantes 43.629 (26) 43.603 27.445 9.295 36.740 13.565 (26) 13.539

Total do ativo circulante 143.369 37.113 180.482 116.426 43.416 159.842 80.571 5.155 85.726
Ativo não circulante

Clientes 71.004 22.644 93.648 72.046 4.828 76.874 60.102 2.865 62.967
Lotes a comercializar 149.814 149.814 162.402 162.402 162.358 162.358
Investimentos participações em controladas e
coligadas 17.302 17.302 879 879 112 112
Outros ativos não circulantes 18.518 (1.069) 17.449 13.227 (9.393) 3.834 2.276 (21) 2.255

Total do ativo não circulante 256.638 21.575 278.213 248.554 (4.565) 243.989 224.848 2.844 227.692
Total do ativo 400.007 58.688 458.695 364.980 38.851 403.831 305.419 7.999 313.418
Passivo e patrimônio líquido

Contas a pagar por aquisição de terrenos 748 10.461 11.209 743 9.317 10.060 1.000 1.323 2.323
Outros passivos circulantes 15.381 15.381 34.130 34.130 33.243 33.243

Total do passivo circulante 16.129 10.461 26.590 34.873 9.317 44.190 34.243 1.323 35.566
Contas a pagar por aquisição de terrenos 110.372 48.537 158.909 137.593 33.870 171.463 137.593 7.680 145.273
Adiantamentos de clientes 40.265 1.650 41.915 24.537 24.537 26.640 26.640
Outros passivos não circulantes 134.856 1.564 136.420 72.334 233 72.567 58.925 226 59.151

Total do passivo não circulante 285.493 51.751 337.244 234.464 34.103 268.567 196.518 7.906 204.424
Patrimônio líquido atribuível a acionistas da
controladora 92.941 1.260 94.201 95.397 (4.569) 90.828 74.626 (1.230) 73.396
Participações não controladoras 5.444 (4.784) 660 246 246 32 32

Total do patrimônio líquido 98.385 (3.524) 94.861 95.643 (4.569) 91.074 74.658 (1.230) 73.428
Total do passivo e do patrimônio líquido 400.007 58.688 458.695 364.980 38.851 403.831 305.419 7.999 313.418

01/01/201831/12/201831/12/2019
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Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Balanço patrimonial
Ativo

Ativo circulante
Clientes 29.694 29.694 22.046 22.046 17.367 17.367
Lotes a comercializar 51.990 51.990 57.245 57.245 42.882 42.882
Outros ativos circulantes 31.298 31.298 26.866 9.272 36.138 13.107 13.107

Total do ativo circulante 112.982 112.982 106.157 9.272 115.429 73.356 73.356
Ativo não circulante

Investimentos participações em controladas e
coligadas 48.978 1.260 50.238 16.747 (4.569) 12.178 3.367 (1.230) 2.137
Outros ativos não circulantes 215.070 215.070 234.397 (9.272) 225.125 221.854 221.854

Total do ativo não circulante 264.048 1.260 265.308 251.144 (13.841) 237.303 225.221 (1.230) 223.991
Total do ativo 377.030 1.260 378.290 357.301 (4.569) 352.732 298.577 (1.230) 297.347
Passivo e patrimônio líquido

Total do passivo circulante 8.841 8.841 32.815 32.815 31.820 31.820
Total do passivo não circulante 275.248 275.248 229.089 229.089 192.131 192.131
Total do patrimônio líquido 92.941 1.260 94.201 95.397 (4.569) 90.828 74.626 (1.230) 73.396

Total do passivo e do patrimônio líquido 377.030 1.260 378.290 357.301 (4.569) 352.732 298.577 (1.230) 297.347

31/12/201831/12/2019
Individual

01/01/2018

2019
Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Demonstração do resultado
Receita operacional líquida 39.306 19.073 58.379 14.682 14.682
Custo dos lotes vendidos (20.605) (16.422) (37.027) (12.970) (12.970)
Lucro bruto 18.701 2.651 21.352 1.712 1.712
Resultado de equivalência patrimonial 2.679 2.679 11.137 5.829 16.966
Demais receitas (despesas) operacionais (23.074) (996) (24.070) (20.046) (20.046)
Resultado financeiro 615 615 226 226
Imposto de renda e contribuição social (2.645) (610) (3.255) (1.779) (1.779)
Lucro líquido do exercício (3.724) 1.046 (2.678) (8.750) 5.829 (2.921)

Lucro líquido atribuível a:
Acionistas controladores (8.750) 5.829 (2.921)
Acionistas não controladores 5.026 (4.783) 243

(3.724) 1.046 (2.678)

Total de resultados abrangentesdo exercício (3.724) 1.046 (2.678) (8.750) 5.829 (2.921)

2019
IndividualConsolidado

Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Demonstração do resultado
Receita operacional líquida 35.463 86 35.549 20.179 20.179
Custo dos lotes vendidos (19.657) (3.371) (23.028) (12.294) (12.294)
Lucro bruto 15.806 (3.285) 12.521 7.885 7.885
Resultado de equivalência patrimonial 482 482 5.485 (3.339) 2.146
Demais receitas (despesas) operacionais (15.812) (51) (15.863) (13.407) (13.407)
Resultado financeiro 2.264 2.264 2.279 2.279
Imposto de renda e contribuição social (1.969) (3) (1.972) (1.472) (1.472)
Lucro líquido do exercício 771 (3.339) (2.568) 770 (3.339) (2.569)

Lucro líquido atribuível a:
Acionistas controladores 770 (3.339) (2.569)
Acionistas não controladores 1 1

771 (3.339) (2.568)

Total de resultados abrangentesdo exercício 771 (3.339) (2.568) 770 (3.339) (2.569)

Consolidado Individual
2018 2018
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Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Demonstração dos fluxosde caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício (3.724) 1.046 (2.678) (8.750) 5.829 (2.921)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o
caixa aplicado nas atividades operacionais:

Resultado de equivalência patrimonial (2.679) (2.679) (11.137) (5.829) (16.966)
Provisão para manutenção de imóveis 905 656 1.561 599 599
Impostos diferidos 591 1.332 1.923 283 283
Outros 6.330 6.330 5.332 5.332

1.423 3.034 4.457 (13.673) (13.673)
Aumento (redução) nos ativos operacionais:

(Aumento) redução de clientes (3.676) (19.796) (23.472) 4.743 4.743
(Aumento) redução de lotes a comercializar (2.667) 14.118 11.451 4.625 4.625
(Aumento) redução de despesas antecipadas (5.352) 997 (4.355) (610) (610)
Aumento (redução) de adiantamentos de
clientes

4.360 1.650 6.010 (58) (58)

(Aumento) de outros ativos (10.138) (10.138) 7.411 7.411
Redução nos passivos operacionais: 5.446 (2) 5.444 (15.317) (15.317)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (10.604) 1 (10.603) (12.879) (12.879)
Redução (aquisição / aporte) em investimentos (13.744) (13.744) (21.094) (21.094)
Outros (17.896) (17.896) (8.100) (8.100)

Caixa aplicado nas atividades de investimento (31.640) (31.640) (29.194) (29.194)
Aportes de acionistas não controladores,
líquido

172 (1) 171

Outros 42.640 42.640 42.640 42.640
Caixa gerado pelas atividades de financiamento 42.812 (1) 42.811 42.640 42.640
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa 568 568 567 567
Caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício 213 213 163 163
No final do exercício 781 781 730 730

Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa 568 568 567 567

IndividualConsolidado
20192019
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Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Demonstração dos fluxosde caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 771 (3.339) (2.568) 770 (3.339) (2.569)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com
o caixa aplicado nas atividades

Resultado de equivalência patrimonial (482) (482) (5.485) 3.339 (2.146)
Provisão para manutenção de imóveis 845 135 980 551 551
Impostos diferidos 1.158 7 1.165 394 394
Outros (2.435) (2.435) (3.132) (3.132)

(143) (3.197) (3.340) (6.902) (6.902)
Aumento (redução) nos ativos operacionais:

(Aumento) redução de clientes (10.221) (90) (10.311) (230) (230)
(Aumento) redução de lotes a
comercializar (14.571) 3.236 (11.335) (10.825) (10.825)
(Aumento) redução de despesas
antecipadas (1.907) 51 (1.856) (1.351) (1.351)
(Aumento) de outros ativos (5.516) (5.516) (5.265) (5.265)

Redução nos passivos operacionais: (7.102) (7.102) (6.944) (6.944)
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais

(39.460) (39.460) (31.517) (31.517)

Caixa aplicado nas atividades de (17.890) (17.890) (25.649) (25.649)
Caixa gerado pelas atividades de 57.369 57.369 57.156 57.156
Aumento líquido no caixa e equivalentes de
caixa 19 19 (10) (10)
Caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício 194 194 173 173
No final do exercício 213 213 163 163

Aumento líquido no caixa e equivalentes de
caixa 19 19 (10) (10)

Individual
2018 2018

Consolidado

Originalmente
apresentado

Reclassifica
ções

Reapresen
tado

Originalmente
apresentado

Reclassifica
ções

Reapresen
tado

Demonstração do valor adicionado
Receitas 41.763 19.080 60.843 16.145 16.145
Insumos adquiridos de terceiros (21.468) (10.207) (31.675) (13.988) (13.988)
Valor adicionado bruto 20.295 8.873 29.168 2.157 2.157
Depreciação e amortização (387) (387) (377) (377)
Valor adicionado líquido e produzido 19.908 8.873 28.781 1.780 1.780
Valor adicionado recebido em transferência:

Resultado de equivalência patrimonial 2.679 2.679 11.137 5.829 16.966
Receitas financeiras 6.303 6.303 5.872 5.872

Valor adicionado a distribuir 28.890 8.873 37.763 18.789 5.829 24.618

Distribuição do valor adicionado
Pessoal 16.319 2.102 18.421 15.366 15.366
Impostos, taxas e contribuições 8.675 1.720 10.395 5.644 5.644
Remuneração de capitais de terceiros 7.620 4.005 11.625 6.529 6.529
Remuneração de capitais próprios (3.724) 1.046 (2.678) (8.750) 5.829 (2.921)

Valor adicionado distribuído 28.890 8.873 37.763 18.789 5.829 24.618

20192019
IndividualConsolidado
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3. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Caixa 6 14 6 9
Bancos conta movimento 775 199 724 154
Total de caixa e equivalentes de caixa 781 213 730 163

Fundo de investimentos restritos 38.438 26.147 28.006 25.815
Total dos títulos e valores mobiliários 38.438 26.147 28.006 25.815

Circulante 39.219 26.360 28.736 25.978
Não circulante

39.219 26.360 28.736 25.978

Consolidado Individual

O Grupo possui aplicações em fundo de investimento restrito a empresas do Grupo MRV, administrado por instituição
bancária de primeira linha, responsável pela custódia dos ativos e liquidação financeira de suas operações. O fundo
constituído tem como objetivo acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possui aplicação
em títulos públicos de outras instituições financeiras e em fundos de investimentos abertos, que, por sua vez, aplicam
principalmente em títulos de renda fixa. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, os referidos fundos tiveram
rendimentos médios equivalentes a 99,6% do CDI (100,7% do CDI no exercício de 2018).

A composição da carteira do fundo de investimento restrito, na proporção das cotas detidas pela Companhia e
controladas, é demonstrada conforme segue:

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Fundos de investimentos não restritos 16.571 16.835 12.073 16.621
Títulos públicos e privados 8.588 3.907 6.257 3.858
Certificados de depós itos a prazo 4.739 4.135 3.453 4.082
Operações compromissadas 4.597 330 3.350 326
Letras financeiras do tesouro (LFT) 2.665 720 1.942 711
Debêntures 1.278 220 931 217
Tota l 38.438 26.147 28.006 25.815

Consolidado Individual

Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Originalmente
apresentado

Ajustes Reapresen
tado

Demonstração do valor adicionado
Receitas 37.834 86 37.920 22.102 22.102
Insumos adquiridos de terceiros (17.494) (1.847) (19.341) (11.702) (11.702)
Valor adicionado bruto 20.340 (1.761) 18.579 10.400 10.400
Depreciação e amortização (316) (316) (314) (314)
Valor adicionado líquido e produzido 20.024 (1.761) 18.263 10.086 10.086
Valor adicionado recebido em transferência:

Resultado de equivalência patrimonial 482 482 5.485 (3.339) 2.146
Receitas financeiras 5.641 5.641 5.625 5.625

Valor adicionado a distribuir 26.147 (1.761) 24.386 21.196 (3.339) 17.857

Distribuição do valor adicionado
Pessoal 11.477 594 12.071 10.182 10.182
Impostos, taxas e contribuições 7.166 291 7.457 5.136 5.136
Remuneração de capitais de terceiros 6.733 693 7.426 5.108 5.108
Remuneração de capitais próprios 771 (3.339) (2.568) 770 (3.339) (2.569)

Valor adicionado distribuído 26.147 (1.761) 24.386 21.196 (3.339) 17.857

2018 2018
Consolidado Individual
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4. Clientes

A composição das contas a receber é como segue:

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18

Clientes por venda de lotes 131.940 106.067 84.154 86.604
Ajustes a va lor presente (2.419) (4.488) (2.412) (4.477)
Provisão para risco de crédito (1.854) (1.442) (1.345) (1.200)

127.667 100.137 80.397 80.927

Circulante 34.019 23.263 29.694 22.046
Não circulante 93.648 76.874 50.703 58.881

127.667 100.137 80.397 80.927

Consolidado Individual

Reapresentado

A taxa aplicada para cálculo do ajuste a valor presente em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 é de 0,75% ao mês. As
premissas adotadas pela Administração do Grupo para o cálculo do ajuste a valor presente são consistentes nos
exercícios, não ocorrendo, portanto, mudanças de premissas ao longo dos exercícios apresentados, como descrito na
nota 2.2 (b).

A Companhia elaborou amatriz de provisão com base no item B5.5.35 do CPC 48 (IFRS 9), com estudo realizado de acordo
com o histórico de perdas para apuração da perda esperada de crédito, conforme descrito na nota 2.2 (g).

Os contratos pós fixados são predominantemente atualizados pela variação do IGP M e IPCA.

Apresentamos abaixo o escalonamento do vencimento das contas a receber:

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18

Clientes por venda de lotes
A vencer:
Até 1 ano 28.708 19.584 23.111 20.392
De 1 a 2 anos 17.645 14.574 12.956 12.403
De 2 a 3 anos 14.808 13.091 10.204 10.863
Após 3 anos 63.323 50.584 30.368 34.662

124.484 97.833 76.639 78.320
Vencido:
Até 30 dias 355 590 559 678
De 31 à 90 dias 1.306 2.353 1.236 2.309
Acima de 90 dias 5.795 5.291 5.720 5.297

7.456 8.234 7.515 8.284
Total 131.940 106.067 84.154 86.604

Consolidado Individual

Reapresentado

Segue abaixo a movimentação da provisão para risco de crédito para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e
de 2018:

2019 2018 2019 2018
Saldo inicia l (1.442) (1.057) (1.200) (997)
Constituição (488) (3.157) (198) (2.846)
Reversão 76 2.772 53 2.643
Saldo fina l (1.854) (1.442) (1.345) (1.200)

Consolidado Individual

Os saldos de receita bruta de vendas a apropriar e de custo a incorrer não contabilizados de vendas de lotes já
contratadas, incluindo a respectiva receita financeira, conforme aplicável, referentes a lotes não concluídos, são como
segue:
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31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Rece ita bruta de venda s a apropria r (*) 19 .089 4 .858 980
Cus to a incorre r (*) (9 .855) (3 .115 ) (545)

9 .234 1 .743 435

IndividualConsolidado

(*) Não contempla efeitos inflacionários futuros, impostos sobre vendas, encargos financeiros e custos de manutenção.
A Companhia possui contrato firmado em 2016 com instituição financeira para o desenvolvimento dos lotes (nota 7). Em
31 de dezembro de 2019, o saldo das contas a receber registrados no ativo que serve como garantia para o referido
financiamento monta em R$22.062 (R$22.972 em 31 de dezembro de 2018).

5. Lotes a comercializar

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18

Lotes em desenvolvimento 79.172 71.144 46.678 50.255
Terrenos 168.184 184.774 149.814 163.072
Adiantamentos a fornecedores 5.318 6.323 5.312 6.320

252.674 262.241 201.804 219.647

Circulante 102.860 99.839 51.990 57.245
Não circulante 149.814 162.402 149.814 162.402

252.674 262.241 201.804 219.647

Consolidado Individual

Reapresentado

Esta rubrica inclui lotes em desenvolvimento e terrenos para futuros loteamentos. Em 31 de dezembro de 2019, esta
rubrica inclui também a capitalização de encargos financeiros, conforme descrito na nota 7 (e), com saldo de R$7.346 no
Consolidado e R$6.818 no Individual (R$5.376 no Consolidado e no Individual em 31 de dezembro de 2018).

6. Participações em investidas
a) As principais informações das participações societárias estão resumidas a seguir:

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 2019 2018 31/12/19 31/12/18 2019 2018

Controladas em conjunto e coligadas:
Reserva Macaúba Loteamento Ltda. 20,00% 20,00% 12.037 3.634 9.341 2.884 2.407 727 1.868 577
Casasmais Recanto das Flores Inc. Ltda. 33,00% 33,00% 19.543 298 174 (64) 6.449 99 57 (22)
Casasmais Macauba Inc. Ltda. 33,00% 33,00% 25.291 (187) 2.809 (180) 8.346 (62) 927 (59)
Casasmais Santa Iria Inc. Ltda. 33,00% 33,00% 47 46 (2) (6) 16 15 (1) (2)
Santa Iria Emp. Imob. SPE Ltda. 50,00% 50,00% 168 200 (26) (24) 84 100 (13) (12)
Outros (159)

Total das controladas em conjunto e coligadas Consolidado 57.086 3.991 12.296 2.610 17.302 879 2.679 482

Controladas:
Urba 1 Emp. Imob. SPE Ltda. 100,00% 99,90% 10.498 9.750 1.650 2.283 10.498 9.736 1.650 2.278
Urba 2 Emp. Imob. SPE Ltda. 100,00% 99,90% 7.154 1.141 (77) (596) 7.154 1.139 (77) (596)
Urba 3 Loteamentos Ltda. (*) 97,19% 99,90% 14.694 424 13.117 (18) 14.694 424 13.117 (18)
Santa Iria Loteamento Ltda. 67,00% 0,00% 92 (1) 62 (1)
Juros capita lizados 528 (402)

Total das controladas 32.438 11.315 14.689 1.669 32.936 11.299 14.287 1.664
Total das investidas Individual 89.524 15.306 26.985 4.279 50.238 12.178 16.966 2.146

ReapresentadoReapresentado Reapresentado

Participação societária Patrimônio líquido
Resultado do
exercício Investimento

Resultado de
equivalência
patrimonial

Reapresentado Reapresentado

(*) Para fins de alinhamento ao CPC 39 (IAS 32), as participações da Companhia nos empreendimentos foram consideradas de forma integral, devido a forma de remuneração dos
outros quotistas estarem vinculadas à métricas adicionais ao desempenho líquido dos respectivos empreendimentos.
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b) Segue abaixo a movimentação dos investimentos:

Início da
operação

Saldos iniciais

Subscrição de
capital (redução
e distribuição
de lucros)

Resultado de
equivalência
patrimonial

Outros Saldos finais

Reapresentado Reapresentado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019:
Controladas em conjunto e coligadas:

Reserva Macaúba Loteamento Ltda . 06/18 727 (188) 1.868 2.407
Casasmais Recanto das Flores Inc. Ltda . 06/18 99 6.293 57 6.449
Casasmais Macauba Inc. Ltda . 09/19 (62) 7.481 927 8.346
Casasmais Santa Iria Inc. Ltda . 15 2 (1) 16
Santa Iria Emp. Imob. SPE Ltda . 100 (3) (13) 84
Outros (159) 159

Total das controladas em conjunto e coligadas Consolidado 879 13.585 2.679 159 17.302
Controladas:

Urba 1 Emp. Imob. SPE Ltda . 05/17 9.736 (888) 1.650 10.498
Urba 2 Emp. Imob. SPE Ltda . 08/18 1.139 6.092 (77) 7.154
Urba 3 Loteamentos Ltda . 02/19 424 1.153 13.117 14.694
Santa Iria Loteamento Ltda . 63 (1) 62
Juros capita lizados (402) 930 528

Total das controladas 11.299 6.420 14.287 930 32.936
Total das investidas Individual 12.178 20.005 16.966 1.089 50.238

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018:
Tota l das controladas em conjunto e coligadas Consolidado 112 285 482 879
Tota l das investidas Individua l 2.137 7.895 2.146 12.178

c) As principais informações das controladas em conjunto e coligadas, de forma direta e indireta pela Companhia estão
resumidas a seguir:

Reserva
Macaúba

Loteamento
Ltda.

Casasmais
Recanto das
Flores Inc.

Ltda.

Casasmais
Macauba
Inc. Ltda.

Casasmais
Santa Iria
Inc. Ltda.

Santa Iria
Emp. Imob.
SPE Ltda.

Reserva
Macaúba

Loteamento
Ltda.

Casasmais
Recanto das
Flores Inc.

Ltda.

Casasmais
Macauba
Inc. Ltda.

Casasmais
Santa Iria
Inc. Ltda.

Santa Iria
Emp. Imob.
SPE Ltda.

Ativo circulante 12.988 20.765 28.137 47 585 4.993 3.553 825 48 518
Ativo não circulante 14.963 1.216 1.054 5.413 362

27.951 21.981 29.191 47 585 10.406 3.553 1.187 48 518
Passivo circulante 14.271 2.196 3.515 5 5.185 3.253 1.372 2 25
Passivo não circulante 1.643 242 385 412 1.587 2 2 293
Patrimônio líquido 12.037 19.543 25.291 47 168 3.634 298 (187) 46 200

27.951 21.981 29.191 47 585 10.406 3.553 1.187 48 518
Receita operacional líquida 23.554 4.040 15.944 7.647 (4)
Custo dos lotes vendidos (10.970) (2.914) (10.573) (3.174)
Receitas (despesas) operacionais (2.106) (864) (2.067) (26) (1.378) (61) (174) (5) (23)
Resultado financeiro (327) (14) (11) (2) 13 (3) 1 (1) (1)
Imposto de renda e contribuição social (810) (74) (484) (224) (3)
Lucro líquido do exercício 9.341 174 2.809 (2) (26) 2.884 (64) (180) (6) (24)

Participação total % 20,00 33,00 33,00 33,00 50,00 20,00 33,00 33,00 33,00 50,00

2019 2018

7. Empréstimos, financiamentos e debêntures

a) Empréstimos, financiamentos e debêntures

A posição dos empréstimos, financiamentos e debêntures em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 é como segue:

31/12/18

Individua l e Consolidado:
Debêntures 2ª Emissão 06/21 a 06/23 CDI + 1,44% 215 60.000 60.215 60.283
( ) Custo de captação (141) (352) (493) (633)
Tota l de debêntures Individua l e Consolidado 74 59.648 59.722 59.650

CRI (Cédulas de crédito bancário) 01/17 a 12/19 CDI +1,93% 20.012
CRI (3ª emissão de debêntures) 03/24 CDI +1,10% 21 60.000 60.021
Financiamento à construção (*) 04/16 a 03/23 TR + 13,53% 2.118 4.307 6.425 8.402
( ) Custo de captação (546) (1.780) (2.326) (408)
Tota l empréstimos e financiamentos Individua l e Consolidado 1.593 62.527 64.120 28.006
Tota l Individua l e Consolidado 1.667 122.175 123.842 87.656

Total
Financiadores

Vencimento
do principal

Taxa efetiva
a.a.

31/12/19

Circulante
Não

circulante Total

(*) Conformemencionado na nota 19 (b), para esta operação, a Companhia contratou instrumentos financeiros derivativos de swap de taxa de juros, com o objetivo de vincular esta
operação, originalmente atrelada à TR mais spread fixo, ao CDI.
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As principais características dos empréstimos, financiamentos e debêntures da Companhia são como segue:

Modalidade Qtde Captação Pagamento de
principal

Pagamento
de juros

Vencimentos
de principal

Taxa contratual
(a.a.)

Taxa e fetiva
(a.a)

Debênture 2ª Em is sã o 10 .000 06/18 Anua l Semes tra l 06/21 a 06/23 CDI + 1 ,22% CDI + 1 ,44%
CRI (3ª emis são de debêntures ) 03/19 Pa rce la única Trimes tra l 03/24 CDI + 0 ,20% CDI + 1 ,10%
Financiamentos a cons trução 03/16 Mensa l Mensa l 04/16 a 03/23 TR + 13,29% TR + 13,53%

As debêntures emitidas pela Companhia são simples, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais.

A captação de recursos durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 é como segue:

CRI (3 ª em is s ã o de de bê n tu re s ) 0 3 /1 9 Pa rce la ún ica Trim e s tra l 0 3 /2 4 CD I + 0 ,2 0% 60 .4 7 6

Taxa contratual
(a.a.)

V alo r
captado (*)

M odalidade Captação Pagam ento
de princ ipal

Pagam ento
de juros

V enc im entos
de princ ipal

(*) O valor contratual foi de R$60.000 sendo acrescido de correção da data de contração até a liberação efetiva do recurso, no valor de R$476.

A movimentação dos empréstimos, financiamentos e debêntures é como segue:

Consolidado e Individual
2019 2018

Saldo inicial 87.656 49.690
Captações 60.476 60.000
Encargos financeiros provisionados 8.870 6.593
Custo na captação de recursos (2.588) (710)
Amortização do custo na captação de recursos 810 383
Pagamento de principal (21.435) (21.918)
Pagamento de encargos financeiros (9.947) (6.382)
Saldo final 123.842 87.656

b) Garantias e avais

Os tipos de garantia dos empréstimos, financiamentos e debêntures em 31 de dezembro de 2019 e 2018, são como
segue:

(*) Valor de empréstimos, financiamentos e debêntures não considerado os custos de captação.

Como garantia do financiamento à construção acima, a Companhia cedeu os direitos creditórios do loteamento Bem
Viver Campos, conforme mencionado na nota 4. Além da garantia acima descrita, a Companhia não é garantidora
de quaisquer outros tipos de operações de terceiros.

A MRV Engenharia e Participações S.A. (MRV), Controladora da Companhia, avalizou cédulas de crédito bancário
para a Companhia, junto as instituições financeiras, conforme descrito abaixo:

Início Vencimento Valor
Financiamento à construção 18/03/16 06/03/23 6.425
Debêntures 13/06/18 06/06/23 60.215
CRI (3ª emissão de debêntures) 28/03/19 27/03/24 60.476

127.116

Financiamento à
construção CRI Debênture Total

31/12/2019
Total

31/12/2018
Direitos creditórios 6.425 6.425 8.402
Sem garantias 60.021 60.215 120.236 80.295
Total (*) 6.425 60.021 60.215 126.661 88.697

Consolidado e Individual
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c) Vencimentos

A composição por vencimentos do total dos empréstimos, financiamentos e debêntures é como segue:

31/12/19 31/12/18
Período após a data do balanço
1 ano 1.667 22.029
2 anos 21.277 1.756
3 anos 21.217 21.743
4 anos 19.859 21.745
Após 4 anos 59.822 20.383
Tota l 123.842 87.656

Consolidado e Individual

d) Obrigações contratuais

Relacionadas a indicadores financeiros:

Empréstimos, financiamentos e debêntures apresentam obrigações que se referem à manutenção de índices
financeiros com base nas informações financeiras e balanços patrimoniais da avalista MRV, conforme segue:

Descrição Índice requerido
[1] (Dívida líquida + imóveis a pagar) / Patrimônio líquido Menor que 0,65
[2] (Dívida líquida + imóveis a pagar) / Patrimônio líquido Menor que 0,925

[1] [2] (Recebíveis + receita a apropriar +estoques) / (Dívida líquida + imóveis a pagar + custo a apropriar) Maior que 1,6 ou menor que 0

[1] Dívida líquida para a 2ª emissão pública de debêntures do Grupo corresponde ao endividamento bancário de curto e longo prazo total, menos
os financiamentos tomados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional ou os financiamentos obtidos junto ao Fundo de Investimento
Imobiliário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FI FGTS e menos as disponibilidades em caixa, bancos e aplicações financeiras, exceto
eventuais bloqueios por garantia de obra.

[2] Dívida líquida para o CRI que lastreia a 3ª emissão de debêntures corresponde a soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo
prazos, incluídos os títulos descontados com regresso, arrendamento mercantil financeiro e os títulos de renda fixa frutos de emissão pública
ou privada, nos mercados local ou internacional, acrescido das fianças ou avais prestados pelo Grupo para garantir dívidas de empresas do
Grupo, e menos as disponibilidades em caixa, bancos e aplicações financeiras do Grupo cujas dívidas estejam sob garantia da devedora, exceto
aplicações retidas e/ou cedidas em garantia de obrigações que não estejam contempladas na dívida líquida acima definida.

Imóveis a pagar corresponde ao somatório da conta “Contas a Pagar por Aquisição de Terrenos” no passivo circulante e no passivo não circulante,
excluída a parcela de terrenos adquirida por meio de permuta, se houver.

Patrimônio líquido corresponde ao valor apresentado no balanço patrimonial.

Recebíveis corresponde à soma dos valores a receber de clientes de curto e longo prazo, refletidos nas demonstrações financeiras.

Receita a apropriar corresponde ao saldo apresentado nas notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas, relativo às transações
de vendas já contratadas de empreendimentos não concluídos, não refletidas no balanço patrimonial em função das práticas contábeis adotadas
no Brasil.

Estoques corresponde ao valor apresentado na conta “imóveis a comercializar” do balanço patrimonial.

Custo a apropriar corresponde aos custos a incorrer relativos às transações de vendas já contratadas de empreendimentos não concluídos.

Outras obrigações contratuais:

A Companhia e sua avalista MRV apresentam certas obrigações contratuais que devem ser cumpridas durante o
período da dívida, tais como: prestar informações nos prazos solicitados; garantir a contratação dos devidos
seguros obrigatórios, dentro das políticas definidas pela Companhia; cumprir os pagamentos previstos em contrato;
garantir o cumprimento de todas as leis, regras e regulamentos em qualquer jurisdição na qual realize negócios ou
possua ativos; honrar com as garantias apresentadas nos contratos; prestar informações sobre atos e fatos
relevantes que venham afetar a sua condição financeira ou a capacidade de cumprimento de suas obrigações;
comprovar a destinação dos recursos captados descritos em contrato; expropriação, nacionalização,
desapropriação ou afins de ativos ou ações, por qualquer autoridade governamental; não conclusão da obra dentro
do prazo contratual, retardamento ou paralisação da mesma sem a devida justificativa aceita pelo agente
financeiro; dentre outras. A falta de cumprimento dos itens citados poderá ocasionar o acionamento dos agentes
financeiros que poderá resultar em vencimento antecipado dos contratos, além de desencadear o vencimento
antecipado cruzado ou inadimplemento cruzado (cross default e cross acceleration) de outras obrigações.
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Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e avalista estão atendendo a todas as obrigações contratuais dos
contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures.

e) Alocação dos encargos financeiros

Os encargos financeiros de empréstimos, financiamentos e debêntures são capitalizados e apropriados ao resultado,
conforme critério descrito na nota 2.2 (e).

2019 2018 2019 2018
Encargos financeiros brutos 9.339 6.579 9.339 6.579
Encargos financeiros capitalizados em:

Lotes a comercializar (3.980) (3.537) (3.050) (3.537)
Investimentos (930)

Valores registrados no resultado financeiro (nota 17) 5.359 3.042 5.359 3.042
Encargos financeiros
Saldo inicial 5.376 3.318 5.376 3.318
Encargos financeiros capitalizados 3.980 3.537 3.980 3.537
Encargos apropriados ao resultado de:

Custo dos lotes vendidos (nota 16) (2.010) (1.479) (1.608) (1.479)
Resultado de equivalência patrimonial (nota 6) (402)

Saldo final 7.346 5.376 7.346 5.376

Saldos de encargos financeiros capitalizados em:
Lotes a comercializar (nota 5) 7.346 5.376 6.818 5.376
Investimentos (nota 6) 528

7.346 5.376 7.346 5.376

Consolidado Individual

8. Contas a pagar por aquisição de terrenos

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18

Circulante 11.209 10.060 1.000 1.000
Não circulante 158.909 171.463 106.900 133.900
Tota l 170.118 181.523 107.900 134.900

Consolidado Individual

Reapresentado

Do total das contas a pagar de terrenos, R$165.897 no Consolidado e R$106.900 no Individual, refere se a permuta
financeira a ser realizada mediante repasse do percentual do valor recebido referente as vendas de lotes, que serão
desenvolvidos nestes terrenos. Cada contrato com os permutantes tem sua particularidade, com percentuais sobre o
Valor Geral de Vendas (“VGV”) diferenciados.

9. Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Obrigações sociais e trabalhistas

Salários e ordenados 366 398 321 369
Encargos sociais 284 328 203 295
Provisão de férias, 13º salário e encargos 980 1.115 682 984
Provisão participação nos lucros e resultados 582 535 582 535
Outros 26 30 25 30

Subtotal 2.238 2.406 1.813 2.213

Obrigações fiscais
Imposto de renda e contribuição social 945 963 782 880
PIS e COFINS a recolher 155 115 102 91
Impostos e contribuições retidos de terceiros 66 132 39 108

Subtotal 1.166 1.210 923 1.079
Total 3.404 3.616 2.736 3.292

Consolidado Individual
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A participação dos empregados e administradores nos lucros ou resultados, conforme disposto na legislação em vigor,
pode ocorrer baseada em programas espontâneos ou em acordos com os empregados ou com as entidades sindicais.

10. Adiantamentos de clientes

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Reapresentado

Adiantamentos por recebimentos 5.383 1.023 153 211
Adiantamentos por permutas 41.061 24.305 39.411 24.305

46.444 25.328 39.564 24.516

Circulante 4.529 791 153 211
Não circulante 41.915 24.537 39.411 24.305

46.444 25.328 39.564 24.516

Consolidado Individual

Adiantamentos por recebimentos

Nas vendas de loteamentos não concluídos, os recebimentos superiores ao valor das receitas de vendas apropriadas são
registrados na rubrica “Adiantamentos de clientes”, classificados no passivo circulante e não circulante, conforme
demonstrado acima, de acordo com a expectativa do desenvolvimento do loteamento. Estes saldos são representados
em moeda nacional e não tem incidência de encargos financeiros.

Adiantamentos por permutas

Os saldos de adiantamentos por permutas referem se a compromissos assumidos na compra de terrenos em estoque
para desenvolvimento de loteamentos, sendo que a liquidação ocorre ao longo da evolução dos loteamentos até a
entrega dos lotes aos respectivos permutantes.

11. Provisão para manutenção de imóveis

O Grupo oferece garantia limitada de cinco anos contra problemas no desenvolvimento dos lotes, em cumprimento à
legislação brasileira. De forma a suportar este compromisso, sem impacto nos exercícios futuros e propiciar a adequada
contraposição entre receitas e custos, para cada loteamento em desenvolvimento, foram provisionados, em bases
estimadas, valores correspondentes de 4% do custo de desenvolvimento em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, no
Consolidado e Individual. Esta estimativa é baseada em médias históricas e expectativas de desembolsos futuros, de
acordo com análises do departamento de engenharia da Companhia, revisadas anualmente. A provisão é registrada à
medida da evolução física da obra aplicando se os percentuais supracitados sobre os custos reais incorridos.

A movimentação das provisões para manutenção é como segue:

Saldo inicial Adições Baixas Transferência Saldo final
Consolidado:
Circulante 290 1.305 (978) (456) 161
Não circulante 1.686 456 2.142
Total –exercício 2019 1.976 1.305 (978) 2.303
Total – exercício 2018 2.532 872 (1.428) 1.976

Individual:
Circulante 290 836 (978) 13 161
Não circulante 1.279 (13) 1.266
Total –exercício 2019 1.569 836 (978) 1.427
Total – exercício 2018 2.401 596 (1.428) 1.569
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12. Impostos correntes e diferidos

Os impostos passivos de recolhimentos diferidos, apresentam a seguinte composição:

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18

Imposto de renda e contribuição socia l 4.054 3.014 2.688 2.438
PIS e COFINS 4.454 3.572 2.920 2.887

8.508 6.586 5.608 5.325

Circulante 2.226 1.370 2.203 1.380
Não circulante 6.282 5.216 3.405 3.945

8.508 6.586 5.608 5.325

Consolidado Individual

Reapresentado

A movimentação do IRPJ e CSLL passivo diferido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 é como
segue:

2019 2018 2019 2018

Sa ldo inicia l 3.014 2.481 2.438 2.257
Efeito do IRPJ e CSLL diferidos no:

Resultado do exercício 1.040 533 250 181
Saldo fina l 4.054 3.014 2.688 2.438

Consolidado Individual

Reapresentado

A conciliação das despesas de imposto de renda (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), nominais e
efetivas, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, é como segue:

2019 2018 2019 2018

Receita de venda de lotes 60.814 37.098 15.402 21.095
Alíquota nominal 3,08% 3,08% 3,08% 3,08%
Despesa nominal (1.873) (1.143) (474) (650)
Receitas financeiras (*) (1.327) (715) (1.217) (713)
Outros (55) (114) (88) (109)
Despesa no resultado (3.255) (1.972) (1.779) (1.472)
Composição no resultado:

Corrente (2.215) (1.439) (1.529) (1.291)
Diferido (1.040) (533) (250) (181)

(3.255) (1.972) (1.779) (1.472)

Consolidado Individual

Reapresentado

(*) A receita financeira é tributada à alíquota de 34%.

13. Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários

A Companhia constitui provisões para as ações cuja expectativa de perda é considerada provável, baseada na avaliação
de seus assessores legais, que se espera ser necessária a saída de recursos financeiros para liquidar as respectivas
obrigações. Em 31 de dezembro de 2019, a mencionada provisão monta em R$31 (R$33 em 31 de dezembro de 2018),
representada essencialmente por processos de natureza trabalhista e está registrada na rubrica “Outras contas a pagar”
no passivo não circulante.

Os processos considerados pelos assessores legais do Grupo como de probabilidade de perda possível montam emR$243
em 31 de dezembro de 2019 (R$83 em 31 de dezembro de 2018).
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14. Patrimônio líquido

(a) Ações ordinárias e capital social

31/12/19 31/12/18
Capita l subscrito 85.186 85.080
Capita l a integra liza r (6.188)

Capita l socia l 85.186 78.892

Ações subscritas 79.335 79.229
Ações subscritas e não integra lizadas (4.147)

Ações subscrita s e integra lizadas (ações ordinárias , sem va lor nomina l mil) 79.335 75.082

Consolidado e Individual

O capital social autorizado da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 é de R$2.000.000 (dois bilhões de
reais).

Cada ação ordinária confere ao respectivo titular direito a um voto nas assembleias gerais e extraordinárias e,
mediante deliberação desta Assembleia, poderão ser criadas novas classes de ações, como as preferenciais,
respeitada a proporção de até cinquenta por cento do total das ações emitidas.

De acordo com o parágrafo 4º artigo 5º, do estatuto social da Companhia, os acionistas têm direito de preferência,
na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus
de subscrição de emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo legal de até 30 dias.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, foram aprovadas em Assembleia Geral
Ordinária, dentro do limite do seu capital autorizado, as alterações de capital, conforme segue:

Datada
aprovação

Descrição Número de
ações

Total de ações
após emissão

Preço
unitário

Valor total do
aumento de

capital

Valor do capital
após aumento

Exercício findo em 31 dezembro de 2019: (mil) (mil) R$ R$ mil R$ mil
30/04/2019 Emisão de novas ações 106 79.335 1,00 106 85.186
Exercício findo em 31 dezembro de 2018:
29/12/2018 Emisão de novas ações 11.885 79.229 1,49 17.736 85.080
30/06/2018 Emisão de novas ações 291 67.344 1,00 291 67.344

(b) Reservas de lucro

Reserva legal

A constituição da reserva legal é obrigatória, até os limites estabelecidos por lei, e tem por finalidade assegurar a
integridade do capital social, condicionada a sua utilização à absorção de prejuízos ou aumento do capital social.

Em 31 de dezembro de 2019, devido ao prejuízo apurado, a Companhia não constituiu reserva legal. Em 31 de
dezembro de 2018, foi constituída reserva legal de R$39 equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, conforme
previsto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações.
Reserva de retenção de lucros

A reserva de retenção de lucros refere se aos lucros não distribuídos aos acionistas em função, basicamente, do
atendimento às necessidades de recursos da Companhia para aplicação em investimentos conforme orçamento de
capital. Em 31 de dezembro de 2019, esta reserva absorveu o prejuízo de R$2.921 apurado no exercício (absorção
de prejuízo no valor de R$2.681 em 31 de dezembro de 2018).

Ações em tesouraria

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foram recompradas 1.182.627 ações pelo valor total de
R$1.765, conforme demonstrado abaixo:
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Saldo
inicial

Adquiridas Transferidas Canceladas Saldo
final

Média
ponderada

Máximo Mínimo

2019
Ações ordinárias 1.561 1.561 2.295
2018
Ações ordinárias 378 1.183 1.561 1,49 2.295

Custo em reais (por ação) das ações
adquiridasQuantidade mil

Espécie
Valor de
mercado

(c) Dividendo mínimo obrigatório aos acionistas

De acordo como Estatuto Social da Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá
(i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou períodos menores, e declarar dividendos dos lucros verificados em
tais balanços; ou (ii) declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucro
existentes no último balanço anual ou semestral. Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos poderão
ser imputados ao dividendo obrigatório. A Assembleia Geral poderá alterar o percentual de dividendos a serem
pagos aos acionistas. Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não
inferior a 10% do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido os seguintes valores: (i) importância destinada
à constituição de reserva legal; (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das
mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; e (iii) importância decorrente da reversão da reserva de
investimentos formada em exercícios anteriores, nos termos do artigo 202, inciso II da Lei das Sociedades por Ações.
O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da
Lei.

No exercício de 2019, a Companhia não apurou dividendos mínimos obrigatórios em virtude do prejuízo apurado.

Os dividendos de 2018, no valor de R$73 e os dividendos complementares de 2017 no valor de R$33, foram
aprovados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) do dia 30 de abril de 2019 e a Companhia optou
pela não distribuição de quaisquer dividendos em virtude da necessidade de novos investimentos na Companhia,
efetuando um aumento de capital com os mesmos.

(d) Resultado por ação

O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e quantidade de ações utilizadas no cálculo dos resultados básico
e diluído por ação:

2019 2018

Resultado básico e diluído por ação:
Resultado do exercício (2.921) (2.569)
Quantidade média ponderada de ações (milhares) 77.739 68.029
Resultado básico e diluído por ação em R$ (0,0376) (0,0378)

Consolidado

Reapresentado

Não há efeito diluidor afetando as ações da Companhia.

15. Receita operacional líquida

A seguir demonstramos a conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada na demonstração dos
resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018:

2019 2018 2019 2018

Receita de vendas de lotes 82.096 57.165 32.816 40.426
Distra tos (19.540) (19.116) (17.269) (19.331)
Outros (1.742) (951) (145)
Impostos incidentes sobre vendas (2.435) (1.549) (720) (916)
Receita operaciona l líquida 58.379 35.549 14.682 20.179

Consolidado Individual

Reapresentado
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Os descontos, abatimentos e devoluções são deduzidos diretamente na receita de venda de lotes e referem se,
substancialmente, a distratos de contratos de promessa de compra e venda de lotes ainda não entregues. Os valores
distratados contemplam toda receita já apropriada, excluindo se a multa contratual para reembolso de despesas
incorridas pela Companhia. O Grupo reconhece provisão para distratos para contratos com processos judiciais conforme
descrito na nota 2.2 (a).

Os valores referentes às unidades em desenvolvimento registrados no Consolidado para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e de 2018 são como segue:

2019 2018
Receita líquida das unidades em desenvolvimento 14.989 17.792
Custos dos lotes vendidos em construção (8.620) (11.992)
Lucros reconhecidos 6.369 5.800

Consolidado

Os critérios e práticas contábeis no reconhecimento de receitas estão descritos na nota 2.2 (a).

16. Custos e despesas operacionais

2019 2018 2019 2018

Custo dos lotes vendidos:
Custos de terrenos, desenvolvimento e manutenção (35.017) (21.549) (11.362) (10.815)
Encargos financeiros (nota 7 (e)) (2.010) (1.479) (1.608) (1.479)

Tota l custo dos imóveis vendidos e dos serviços prestados (37.027) (23.028) (12.970) (12.294)
Despesas com vendas, gera is e administra tivas :

Sa lá rios , encargos e benefícios (8.230) (7.603) (7.473) (7.016)
Honorários da administração (1.880) (1.051) (1.880) (1.051)
Propaganda e publicidade (1.096) (1.629) (653) (1.042)
Comissões e corretagens (2.898) (1.907) (790) (1.361)
Consultorias e serviços (879) (1.012) (840) (937)
Depreciação e amortização (371) (309) (368) (309)
Aluguéis de imóveis (329) (281) (295) (249)
Viagens e hospedagens (613) (498) (549) (377)
Treinamento (498) (49) (498) (49)
Outras despesas (2.273) (2.374) (1.751) (2.056)

Tota l despesas com vendas, gera is e administra tivas (19.067) (16.713) (15.097) (14.447)

Class ificadas como:
Despesas com vendas (8.608) (8.446) (4.651) (6.206)
Despesas gera is e administra tivas (10.459) (8.267) (10.446) (8.241)

(19.067) (16.713) (15.097) (14.447)

Consolidado Individual

Reapresentado

2019 2018 2019 2018
Outras receitas (despesas) operaciona is , líquidas :

Ba ixa de pré projetos abortados (*) (5.541) (5.541)
Outros 539 850 592 1.040

Tota l outras receitas (despesas) operaciona is , líquidas (5.002) 850 (4.949) 1.040

Consolidado Individual

(*) Referente aos custos de empreendimentos abortados, a respectiva contrapartida dessa despesa encontra se registrada na rubrica “Lotes a comercializar”.
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17. Despesas e receitas financeiras

2019 2018 2019 2018
Despesas financeiras:

Despesas de juros, empréstimos, financiamentos (5.359) (3.042) (5.359) (3.042)
Despesas com taxas, tarifas e impostos (129) (134) (91) (107)
Outras despesas financeiras (200) (201) (196) (197)

(5.688) (3.377) (5.646) (3.346)
Receitas financeiras:

Receitas com rendimentos de aplicações financeiras 2.944 2.102 2.640 2.096
Outras receitas financeiras 959 628 939 618

3.903 2.730 3.579 2.714
Receita proveniente de clientes por loteamento 2.400 2.911 2.293 2.911

6.303 5.641 5.872 5.625
Resultado financeiro 615 2.264 226 2.279

Consolidado Individual

18. Partes relacionadas

Os saldos e transações com partes relacionadas são como segue:

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Clientes por vendas de lotes

Outras partes re lacionadas
MRL Engenharia e Empreendimentos S.A. (MRL) [1] 9.330 8.520 9.330 8.520

Créditos com empresas ligadas
Controlada em conjunto

Reserva Macaúba Loteamento Ltda . [2] 8.939 1.095 8.939 1.095
Outros ativos circulantes

Outras partes re lacionadas
Parceiros em empreendimentos [3] 2.552 9.320 1.866 9.272

Fornecedor por prestação de serviço
Controladora

MRV Engenha ria e Participações S.A. (MRV) [4] 23 19 23 19
Fornecedor por arrendamento

Outras partes re lacionadas
Conedi Participações Ltda . e MA Caba le iro Participações Ltda . [5] 20 19 20 19

Dividendos a pagar
Controladora

MRV Engenha ria e Participações S.A. [6] 18 18

Individual
Ativo Passivo

Consolidado
Ativo Passivo

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Receita financeira

Créditos com empresas ligadas
Controlada em conjunto

Reserva Macaúba Loteamento Ltda . [2] 330 3 330 3
Despesa administrativa

Despesas por prestação de serviços administra tivos
Controladora

MRV Engenharia e Participações S.A. [4] 280 245 280 245
Despesa financeira

Despesas financeira de arrendamento
Outras partes rela cionadas

Conedi Participações Ltda . e MA Caba leiro Pa rticipações Ltda . [5] 167 224 167 224

Consolidado Individual
Receita Despesa Receita Despesa

[1] Refere se à venda de 213 lotes do loteamento Bem Viver Campos no valor total de R$8.520. O saldo a receber está sujeito à atualização do INCC a partir
de um ano após a data de emissão do Termo de Vistoria de Obra (“TVO”) do loteamento.

[2] Refere se a contrato de mútuo celebrado em outubro de 2018com rendimentos calculados pelo INCC mais spread de 4% a.a. e vencimento
predeterminado em 54 meses a partir da data de celebração, prorrogáveis a critério da mutuante por 12 meses adicionais.

[3] Refere se substancialmente a contas a receber referente a despesas da fase de implantação de loteamentos. Tais valores serão descontados nas
parcelas a serem repassadas para os parceiros quando da venda dos loteamentos.
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[4] Refere se a despesas por prestação de serviços administrativos realizados pela MRV. O contrato estabelece pagamento mensal de R$5 por
empreendimento da Companhia ou de suas investidas (mesmo valor em 2018).

[5] Refere se a contrato de aluguel da sede. A Conedi e a MA Cabaleiro têm como sócios: acionistas, executivos e conselheiros da MRV. O contrato tem
vigência até 28 de fevereiro de 2035, incluindo prorrogação do prazo, reajustável pelo Índice Geral de Preços de mercado (IGP M) e a partir de 1º de
janeiro de 2019, devido à adoção do CPC 06 (R2), o reconhecimento dos contratos passou a ser através de arrendamento e não mais como aluguel. Em
31 de dezembro de 2019, estabelece pagamento mensal de R$20 (19 em 31 de dezembro de 2018).

[6] Refere se a dividendo a pagar a sua controladora MRV.

Remuneração de pessoal chave

Com base no CPC 05 (IAS 24), que tratam das divulgações sobre partes relacionadas, a Companhia considera pessoal
chave de sua Administração os membros do Conselho de Administração e os administradores eleitos pelo Conselho de
Administração, em consonância com o Estatuto da Companhia, cujas atribuições envolvem o poder de decisão e o
controle das atividades da Companhia.

2019 2018
Benefícios de curto prazo a administradores:

Honorários da administração 1.880 1.051
Gratificação 275 209
Benefícios ass itencia is 82 77

Benefícios de longo prazo a administradores:
Previdência privada 43 41

2.280 1.378

Individual e Consolidado

19. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos

(a) Gestão do risco de capital

A estrutura de capital do Grupo é formada pelo endividamento líquido (dívida detalhada na nota 7, deduzidos pelo
caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, detalhado na nota 3 e pelo patrimônio líquido do Grupo.

A Administração revisa, periodicamente, a estrutura de capital do Grupo. Como parte dessa revisão, a Administração
considera o custo de capital, a liquidez dos ativos, os riscos associados a cada classe de capital e o grau de
endividamento do Grupo.

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o índice de endividamento é conforme demonstrado a seguir:

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18

Empréstimos, financiamentos e debêntures 123.842 87.656 123.842 87.656
Caixa , equiva lentes de ca ixa e títulos va lores mobiliá rios (39.219) (26.360) (28.736) (25.978)
Dívida líquida 84.623 61.296 95.106 61.678
Patrimônio líquido ("PL") 94.861 91.074 94.201 90.828
Dívida líquida / PL 89,2% 67,3% 101,0% 67,9%

Reapresentado Reapresentado

Consolidado Individual
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(b) Categoria de instrumentos financeiros

Valor
contábil

Valor justo Valor
contábil

Valor justo

Ativos financeiros:
Custo amortizado 137.387 137.387 101.445 101.445

Clientes 4 127.667 127.667 100.137 100.137
Créditos com empresas ligadas 19 8.939 8.939 1.095 1.095
Caixa e bancos 3 781 781 213 213

Valor justo por meio do resultado VJR (obrigatoriamente mensurado) (*) 38.946 38.946 26.622 26.622
Fundo de investimento restrito 3 38.438 38.438 26.147 26.147
Instrumentos financeiros derivativos 20 (b) 508 508 475 475

Passivos financeiros:
Custo amortizado 150.932 153.745 94.621 94.621

Empréstimos, financiamentos e debêntures 7 123.842 126.655 87.656 87.656
Contas a pagar por aquis ição de terrenos 17.875 17.875 1.000 1.000
Fornecedores 1.728 1.728 4.470 4.470
Outras contas a pagar 7.487 7.487 1.495 1.495

Valor justo por meio do resultado VJR (**) 152.243 152.243 180.523 180.523
Contas a pagar por aquis ição de terrenos 152.243 152.243 180.523 180.523

Reapresentado Reapresentado

Consolidado Nota
31/12/19 31/12/18

(*) Ativos financeiros reconhecidos nas demonstrações financeiras pelo valor justo com mensuração de nível 2, mediante a técnica de fluxos de caixa descontados. De acordo
com o CPC 48 / IFRS 9, esses ativos financeiros foram designados como mensurados a valor justo por meio de resultado (VJR) porque são administrados com base nos seus
valores justos e seus desempenhos são monitorados nesta base.
(**) Passivos financeiros reconhecidos nas demonstrações financeiras pelo valor justo por meio de resultado com mensuração de nível 3, mediante a técnica de avaliação de
abordagem de mercado.

A Companhia não tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos que apresentem características
especulativas.

Os instrumentos financeiros são representados pelos saldos de caixa, bancos, aplicações financeiras, contas a receber,
fornecedores, empréstimos, financiamentos, debêntures e derivativos. Todos os instrumentos financeiros mantidos pela
Companhia foram registrados contabilmente em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

A Companhia contratou instrumento financeiro derivativo não especulativo para proteção de sua exposição a taxas de
juros no financiamento à construção atrelado à variação da Taxa Referencial (“TR”) mais spread fixo. Tal operação tem
como único objetivo a proteção patrimonial, minimizando os efeitos das mudanças nas taxas de juros através da
substituição da TR mais spread fixo pelo Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”).

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a posição do contrato de swap é como segue:

31/12/19

Swap 03/16 TR + 13,29% / CDI + 2,55% 03/23 6.221 6.425 6.250 508 175 333
508 175 333

Individual e
Consolidado

Ativo não circulante 508

Ponta
passiva

Efeito total no resultado
Valor justo

do
derivativo

Ganho
(perda) na
operação

Marcação a
mercado

Ponta
ativa

Tipo de
operação Contratação Ativo / Passivo Vencimento

Valor
nocional

31/12/18

Swap 03/16 TR + 13,29% / CDI + 2,55% 03/23 8.136 8.402 8.183 475 219 256
475 219 256

Individual e
Consolidado

Ativo não circulante 475

Ponta
ativa

Ponta
passiva

Efeito total no resultado
Valor justo

do
derivativo

Ganho
(perda) na
operação

Marcação a
mercado

Tipo de
operação Contratação Ativo / Passivo Vencimento

Valor
nocional
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Efeito no resultado
Individual e Consolidado

Exercício 2019 (44) 77 33
Exercício 2018 (46) (4) (50)

Ganho (perda)
naoperação

Marcação a
mercado Total

A mensuração do valor justo destes instrumentos financeiros derivativos é efetuada através do fluxo de caixa
descontado às taxas de mercado na data do balanço. Os efeitos no resultado referentes aos derivativos acima
mencionados estão registrados na rubrica encargos financeiros e receita financeira conforme sua natureza.

(c) Exposição à taxa de juros e índices de correção

O Grupo está exposto a taxas de juros sobre os saldos de aplicações financeiras, contas a receber e empréstimos,
financiamentos e debêntures, conforme notas 3, 4 e 7, respectivamente.

Análise de sensibilidade

O Grupo está exposto a riscos normais de mercado em decorrência de mudanças nas taxas de juros e índices de
correção monetária.

A Companhia realizou análise de sensibilidade para os instrumentos financeiros expostos a variação de taxas de juros
e indicadores financeiros. A análise de sensibilidade foi desenvolvida considerando a exposição à variação dos
indexadores dos ativos e passivos financeiros, levando em consideração a exposição líquida destes instrumentos
financeiros mantidos em 31 de dezembro de 2019, como se os referidos saldos estivessem em aberto durante todo
o exercício de 2019, conforme detalhado abaixo:

Ativo financeiro exposto líquido e passivo financeiro exposto líquido: considerou se a variação entre a taxa
estimada para o ano de 2020 (“cenário provável”) e a taxa efetiva verificada no ano de 2019, multiplicada pelo saldo
exposto líquido em 31 de dezembro de 2019 para calcular o efeito financeiro, caso o cenário provável se
materializasse no ano de 2019. Para as estimativas dos efeitos considerou se um aumento para o ativo e passivo
financeiro na taxa estimada para 2020 em 25% no cenário possível e 50% no cenário remoto.

Indicadores Ativo
financeiro

Passivo
financeiro

Ativo
(passivo)
financeiro
exposto
líquido

Taxa efetiva
no exercício
findo em
31/12/19

Variação
entre taxas
para cada
cenário

Efeito
financeiro

total
estimado

Efeito
estimado no
lucro líquido
e patrimônio

líquido
Cenário provável
CDI 38.438 (126.457) (88.019) 5,95% 4,56% (i) 1,39% 1.223 746
IGP M 20.533 20.533 7,32% 5,85% (i) 1,47% (302) (184)
INCC (ii) 8.939 8.939 4,14% 5,30% (i) 1,16% 104 104
TR 6.221 (6.425) (204) 0,00% 0,01% (i) 0,01%
IPCA 36.815 36.815 3,91% 5,30% (i) 1,39% 512 312

1.537 978
Cenário I
CDI 38.438 (126.457) (88.019) 5,95% 5,70% 0,25% 220 134
IGP M 20.533 20.533 7,32% 4,39% 2,93% (602) (367)
INCC 8.939 8.939 4,14% 3,98% 0,16% (14) (14)
TR 6.221 (6.425) (204) 0,00% 0,01% 0,01%
IPCA 36.815 36.815 3,91% 3,98% 0,07% 26 16

(370) (231)
Cenário II
CDI 38.438 (126.457) (88.019) 5,95% 6,84% 0,89% (783) (477)
IGP M 20.533 20.533 7,32% 2,93% 4,39% (901) (549)
INCC 8.939 8.939 4,14% 2,65% 1,49% (133) (133)
TR 6.221 (6.425) (204) 0,00% 0,02% 0,02%
IPCA 36.815 36.815 3,91% 2,65% 1,26% (464) (283)

(2.281) (1.442)

Taxa anual
estimada
para 2020

(*)

(i) Dados obtidos no site da B3.
(ii) Para o INCC, como não havia projeção de mercado disponível para 2020, considerou se o comportamento do IPCA para tal.
(*) Projeção para o ano 2020.
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O efeito financeiro total estimado, basicamente atrelado ao CDI, seria reconhecido substancialmente nos lotes a
comercializar e alocado no resultado namedida das vendas dos lotes. Desta forma, o efeito estimado no lucro líquido
e patrimônio líquido estão líquidos da parcela remanescente nos lotes a comercializar.

Conforme requerido pelo CPC 40 (IFRS 7), a Administração entende que as taxas anuais estimadas apresentadas nos
cenários prováveis acima, refletem o cenário razoavelmente possível para o ano de 2020.

(d) Tabela de riscos de liquidez e juros

A tabela a seguir mostra em detalhe o prazo de vencimento contratual restante dos passivos financeiros não
derivativos da Grupo e os prazos de amortização contratuais, essencialmente representados por empréstimos,
financiamentos, debêntures, fornecedores e contas a pagar por aquisição de terrenos. A tabela foi elaborada de
acordo com os fluxos de caixa não descontados dos passivos financeiros com base na data mais próxima em que o
Grupo deve quitar as respectivas obrigações. A tabela inclui os fluxos de caixa dos juros e do principal. Para os
passivos com taxas pós fixadas, o fluxo de caixa não descontado foi baseado nas projeções para cada índice em 31
de dezembro de 2019.

Reapresentado
Consolidado:
Pass ivos a tre lados a taxas pós fixadas 8.670 28.346 27.524 85.730 150.270
Pass ivos não remunerados 12.716 82.086 15.679 61.365 171.846
Tota l 21.386 110.432 43.203 147.095 322.116

Individua l:
Pass ivos a tre lados a taxas pós fixadas 8.670 28.346 27.524 85.730 150.270
Pass ivos não remunerados 1.827 78.393 15.679 12.828 108.727
Tota l 10.497 106.739 43.203 98.558 258.997

Em até 1 ano De 1 a 2 anos De 2 a 3 anos Total
Acima de 3

anos

(e) Risco de crédito

Refere se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando o Grupo a incorrer em
perdas financeiras. A Companhia adota a política de apenas negociar com contrapartes que possuam capacidade de
crédito e obter garantias suficientes, quando apropriado, como meio de mitigar o risco de perda financeira por
motivo de inadimplência. Adicionalmente, o Grupo constitui provisão para perda esperada de crédito, conforme
detalhado na nota 2.2 (g).

20. Transações que não envolvem caixa ou equivalentes de caixa

Durante os exercícios de 2019 e de 2018, a Companhia realizou a seguinte atividade de financiamento não envolvendo
caixa, portanto, não está refletida na demonstração dos fluxos de caixa:

2019 2018
Encargos financeiros capitalizados (nota 7 (e)) 3.980 3.537

Individual e Consolidado

21. Receitas a apropriar, custos a incorrer e distratos

Em observância ao Ofício Circular Nº 02/2018 de 12 de dezembro de 2018, que trata sobre o reconhecimento de receita
nos contratos de compra e venda de loteamentos não concluídos nas companhias brasileiras de capital aberto,
apresentamos as informações abaixo, relacionadas principalmente com receitas a apropriar, custos a incorrer e distratos
de lotes em desenvolvimento.
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Consolidado Individual
31/12/19 31/12/19

Lotes em desenvolvimento
(i) Receita de vendas a apropriar de lotes vendidos

Loteamentos em desenvolvimento:
(a ) Receita de vendas contra tadas 265.820 170.549

Receita de vendas apropriadas :
Receita de vendas apropriadas (246.731) (170.549)
Dis tra tos rece itas estornadas

(b) Receita de vendas apropriadas líquidas (246.731) (170.549)
Receita de vendas a apropria r (a+b) 19.089

(ii) Custo orçado a apropriar dos lotes vendidos (*)
Loteamentos em desenvolvimento:
(a ) 127.558 76.065

Custo incorrido:
Custos de construção (117.703) (76.065)
Dis tra tos cus tos de construção

(b) Custo incorrido líquido (117.703) (76.065)
9.855

(iii) Custo orçado a apropriar dos lotes em estoque (*)
Loteamentos em desenvolvimento:
(a ) 67.436 28.572
(b) Custo incorrido (59.128) (28.572)
Custo a incorrer dos lotes em estoque (a+b) 8.308

Custo orçado

Custo a incorrer dos lotes vendidos (a+b)

Custo orçado

22. Seguros

A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância,
levando se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura
dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2019, está demonstrada a seguir:

Responsabilidade Civil D&O
(Administradores)

Garante a proteção do patrimônio dos conselheiros, diretores, executivos e administradores,
caso ocorra a necessidade de pagamento de idenização decorrente de prejuízo causado á
empresa, aos seus acionistas ou terceiros, no exercício de suas funções.

5.000

Seguro VG empresa e AP
coletivo

Garante indenização referente a danos corporais ocorridos involuntariamente a funcionários,
empreiteiros, estagiários e administradores.

14.086

Seguro Infraestrutura Garantir às Prefeituras / órgão de saneamento a execução das obras de infraestrutura que são
exigidas para os processos de licenciamento dos loteamentos em desenvolvimento.

10.511

Seguro Prestamista Garante a Companhia o recebimento do saldo devedor referente a imóvel vendido, caso ocorra
a morte do mutuário.

76.841

Itens Tipo de cobertura
Importância
segurada

23. Impactos da COVID 19 no negócio

Em observância ao Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020 de 10 de março de 2020, que trata sobre os impactos
econômico financeiros do COVID 19 nas demonstrações financeiras, a Administração avaliou os riscos e incertezas que
poderiam afetar as demonstrações financeiras ora apresentadas, sendo os principais pontos analisados como seguem:

• Equivalentes de caixa e TVM (nota 3): eventuais alterações nos ratings dos emissores dos papéis detidos na carteira
destas aplicações que possam levar ao reconhecimento de ajustes ao valor recuperável destes ativos;

• Clientes (nota 4): eventuais aumentos da inadimplência e de distratos pelo aumento do risco de crédito;
• Lotes a comercializar (nota 5): reconhecimento de ociosidade dos custos fixos de produção e eventuais riscos

relacionados a realização dos estoques.
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A Administração avaliou os itens acima e entendeu que, até a data de emissão destas demonstrações financeiras, não há
impactos materiais que possam afetar as mesmas, bem como não foi verificado indicativo que pudesse comprometer a
continuidade dos negócios do Grupo.

24. Eventos subsequentes

Em 14 de agosto de 2020, foi aprovado em assembleia geral de acionistas da Companhia o Plano de Outorga de Opção
de Compra de Ações (“Plano”) a executivos e empregados da Companhia e suas controladas. Para sua implementação, o
Conselho de Administração criará, periodicamente, Programas de Opção de Ações (cada qual, um “Programa”), nos quais
serão definidas as condições especificas de cada Programa. As opções incluídas no plano corresponderão a, no máximo
cinco milhões de opções, correspondentes, nesta data, a 6,30% do capital social total da Companhia, em uma base
completamente diluída.

Na mesma oportunidade, foi aprovada também a emissão de três bônus de subscrição pela Companhia, todos em favor
de José Felipe Diniz, em conformidade com o que dispõe o artigo 75 da Lei das Sociedades por Ações e dentro do limite
do capital autorizado da Companhia.

Em 18 de agosto de 2020, a Companhia e a MRV celebraram um Acordo Operacional, visando fornecer uma estrutura
geral e disciplinar as relações entre a Companhia e a MRV, estabelecendo os princípios que deverão nortear seu
relacionamento operacional e comercial no âmbito da identificação e alocação de determinados terrenos e do
desenvolvimento de determinados empreendimentos mistos.

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2020, os acionistas da Companhia aprovaram, dentre
outras matérias: (i) o pedido de registro de companhia emissora de valores mobiliários emmercados regulamentados na
categoria “A” perante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM); (ii) a adesão da Companhia ao segmento especial de
listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) denominado Novo Mercado (iii) a alteração e consolidação do Estatuto
Social da Companhia, para adaptá lo às exigências postas pela CVM e pela B3 quanto à estrutura de governança
corporativa da Companhia; e (iv) a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua
emissão.

25. Aprovação das demonstrações financeiras

Essas demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela diretoria em 28 de agosto de 2020.
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KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 

Relatório dos auditores independentes sobre as 

demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas 
 

Aos acionistas e administradores da Urbamais Properties e Participações S.A. 

Belo Horizonte – MG 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Urbamais Properties e 
Participações S.A. (Companhia), identificadas como individual e consolidado, respectivamente, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e 
consolidada, da Urbamais Properties e Participações S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e 
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) aplicáveis às entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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Ênfase 

Preparação das demonstrações financeiras 
Conforme descrito na nota explicativa 2.1 as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, 
registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela entidade, para o 
reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre 
os aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento da administração da 
Companhia quanto a aplicação do CPC 47 – Receita de contrato com cliente (IFRS 15), alinhado com 
aquele manifestado pela CVM no Ofício circular CVM/SNC/SEP n.º 02/2018. Nossa opinião não está 
ressalvada em relação a esse assunto. 

Reemisão de relatório 

Em 28 de março de 2019 emitimos relatório de auditoria sem modificações sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas da Urbamais Properties e Participações S.A. relativas ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018, que ora estão sendo reapresentadas. Conforme descrito na nota 
explicativa nº 2.5, essas demonstrações financeiras foram alteradas e estão sendo reapresentadas para 
refletir os efeitos da remensuração do valor justo de terrenos no reconhecimento inicial, decorrentes de 
permutas financeiras e da segregação de curto e longo prazo de outros ativos referente a créditos a 
receber de parceiros. Consequentemente, nossa opinião considera estas alterações e substitui a opinião 
anteriormente emitida. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. 

Principais assuntos de auditoria 

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação 
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 

Reconhecimento de Receita - estimativa dos custos de construção e percentual de 

conclusão da obra (“POC”) 

Notas explicativas 2.2(a) e 16 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 

Principal assunto de auditoria Como nossa auditoria endereçou esse assunto 

De acordo com CPC 47 – Receita de contrato com 
cliente (IFRS15 – Revenue from contract with 
customer) e com o entendimento manifestado 
pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP/n° 
02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 
15), o reconhecimento de receita da Companhia e 
suas controladas requer a mensuração do 
progresso da Companhia em relação ao 
cumprimento da obrigação de performance 
satisfeita ao longo do tempo. Tal mensuração 
requer o exercício de julgamento significativo pela 
Administração para estimar os insumos 
necessários para o cumprimento da obrigação de 
performance, tais como materiais, mão de obra e 
margens de lucros esperadas em cada obrigação 
de performance identificada.  

 

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, 
entre outros: 

Obtivemos os orçamentos preparados pela 
Companhia para todos os empreendimentos, com 
as respectivas aprovações, e os confrontamos 
com os valores de custo total orçado incluídos na 
base de apuração da receita auferida pelo método 
de Porcentagem de Conclusão (“POC”).  

Por meio de amostragem, confrontamos os 
custos incorridos, unidades vendidas e valor dos 
contratos de venda utilizados no cálculo da receita 
com a respectiva documentação suporte. 

Por meio de procedimentos analíticos realizados 
na base completa da receita de vendas de lotes 
consolidada, avaliamos a natureza e as mudanças 
significativas ocorridas na margem dos 
empreendimentos e no valor dos orçamentos.  
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Devido à relevância, complexidade e julgamento 
envolvidos na determinação dos insumos 
necessários para o cumprimento da obrigação de 
performance e ao impacto que eventuais 
mudanças nessa estimativa teria sobre as 
demonstrações financeiras individuais, inclusive 
em função dos efeitos via equivalência 
patrimonial, e consolidadas da Companhia, 
consideramos esse assunto significativo para a 
nossa auditoria. 

Recalculamos o reconhecimento de receita para 
todos os empreendimentos da Companhia e suas 
controladas na data-base das demonstrações 
financeiras considerando os relatórios gerenciais 
conciliados com os saldos contábeis. 

Avaliamos também as divulgações efetuadas pela 
Companhia. 

Com base nas evidências obtidas por meio dos 
procedimentos acima sumarizados, consideramos 
aceitáveis o montante da receita reconhecida e as 
respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas tomadas em 
conjunto.  

Outros assuntos  

Demonstrações do valor adicionado 

As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e 
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS aplicáveis às entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil, registradas na CVM, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e 
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, 
essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em 
relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no 
Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. 

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
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Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 

– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. 

– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. 

– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 

– Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se 
manterem em continuidade operacional. 

– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

– Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras 
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria. 
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Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a administração, determinamos aqueles que 
foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses 
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação 
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto 
não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação 
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse 
público. 

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2020 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/O-6 F-MG 
 
 
 
 
Felipe Augusto Silva Fernandes 
Contador CRC MG-091337/O-5 T-SP 
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Companhia de Capital Autorizado 
CNPJ nº 10.571.175/0001-02 

NIRE nº 31.300.101.495 
Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar 

CEP 30.455-610, Belo Horizonte, Minas Gerais 
 
 

Código ISIN das Ações nº [●] 
Código de negociação das Ações na B3: “[●]” 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIRETO DE PRIORIDADE 

Pelo presente Instrumento Particular de Cessão de Direito de Prioridade (“Instrumento de Cessão”), as Partes, a 
saber: 

(i) [●], [qualificação] (“Cedente”); e 

(ii) [●], [qualificação] (“Cessionária”). 

CONSIDERANDO QUE 

(i) a Cedente é titular de [●] ações ordinárias de emissão da MRV Engenharia e Participações S.A. (“MRV”) que, 
por sua vez, é a acionista controladora da Urba Desenvolvimento Urbano S.A. (“Companhia”), todas livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, correspondentes, nesta data, a [●]% do capital votante e 
total da MRV (“Ações da Cedente”); 

(ii) a Companhia realizará a Oferta na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não 
organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular 01/2020/CVM/SRE, de 5 de 
março de 2020 ("Ofício-Circular CVM/SRE"), com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para 
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de 
Aquisição de Valores Mobiliários  editado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros 
e de Capitais, atualmente vigente ("Código ANBIMA" e “ANBIMA”, respectivamente), bem como com as 
demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo 
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado" e "B3", respectivamente), sob a 
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coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), o Banco Bradesco BBI 
S.A. (“Bradesco BBI”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e 
a Caixa Econômica Federal (“Caixa” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o Itaú BBA e o 
Santander, os “Coordenadores da Oferta”) e com a participação de determinadas instituições consorciadas 
autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da 
Oferta por meio de adesão à carta convite a ser disponibilizada pelo Coordenador Líder para efetuar, 
exclusivamente,  esforços de colocação das Ações junto a acionistas da MRV (“Acionistas da MRV”) no âmbito 
da Oferta Prioritária e a Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta Não Institucional (“Instituições 
Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”). 
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital 
LLC, Bradesco Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e Santander Investment Securities Inc. (em conjunto, 
os “Agentes de Colocação Internacional”) (i)  nos Estados Unidos da América, exclusivamente para 
investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados 
Unidos da América, conforme definidos na Rule 144A, do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterada 
(“Securities Act”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América 
(“SEC”); e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam 
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo 
com a legislação vigente nesse país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito 
do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor; em ambos os casos 
“(i)” e “(ii)”, em operações isentas de registro nos Estados Unidos da América, em conformidade ao Securities 
Act e aos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras 
regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários (investidores 
descritos às alíneas “(i)” e “(ii)” acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), desde que tais Investidores 
Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela 
Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014  (“Resolução CMN 4.373”), 
e pela Instrução da CVM n° 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), ou pela 
Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da 
solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do 
mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a 
Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Placement Facilitation 
Agreement, a ser celebrado entre a Companhia e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de 
Distribuição Internacional”); 

(iii) no contexto da Oferta, (a) será oferecida aos Acionistas da MRV a possibilidade de participação na Oferta por 
meio de uma Oferta Prioritária (conforme definido no item “iv” abaixo); (b) os acionistas controladores da MRV 
(“Controladores da MRV”), que possuem, na data indicada no Aviso ao Mercado da Oferta, e possuirão na 
Segunda Data de Corte, participação societária equivalente a [●]% ([●] por cento) do capital social da MRV 
(“Participação dos Controladores”), renunciaram expressamente a sua prioridade na subscrição das Ações, 
no âmbito da Oferta Prioritária (“Renúncia dos Controladores”).  
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(iv) tendo em vista a Renúncia dos Controladores, o montante de até (a) [●] Ações, sem considerar a colocação 
das Ações Adicionais e as Ações Suplementares, ou (b) [●] Ações, considerando a colocação das Ações 
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares, correspondentes a até [●]% ([●] por cento) das Ações 
ofertadas (considerando a colocação das Ações Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares) (“Ações 
da Oferta Prioritária”), será distribuído e destinado prioritariamente à colocação pública junto aos Acionistas 
da MRV (exceto os Controladores da MRV) que desejarem exercer a sua prioridade de subscrição, observados 
os termos, condições e procedimentos previstos Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição 
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Urba Desenvolvimento Urbano S.A., datado de [●] de [●] de 2020 
(“Prospecto Preliminar”) (“Oferta Prioritária”). Dessa forma, as Ações da Oferta Prioritária correspondem a 
totalidade das Ações ofertadas (considerando a colocação das Ações Adicionais e sem considerar as Ações 
Suplementares) a que fazem jus os Acionistas da MRV, observados os respectivos Limites de Subscrição 
Proporcional, quando excluída a Participação dos Controladores. 

(v) os Acionistas da MRV que desejarem subscrever Ações no âmbito da Oferta Prioritária deverão realizar 
solicitações de reserva mediante o preenchimento de formulário específico (“Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária”) junto a uma única Instituição Participante da Oferta, durante o período compreendido entre 
[●] de [●] de 2020, inclusive, e [●] de [●] de 2020, inclusive (“Período de Reserva da Oferta Prioritária”) e, 
caso sejam Pessoas Vinculadas (conforme definido no Prospecto Preliminar), durante o período compreendido 
entre o dia [●] de [●] de 2020, inclusive, e [●] de [●] de 2020, inclusive, data esta que antecederá em pelo 
menos 7 dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Período de Reserva da Oferta Prioritária 
para Pessoas Vinculadas” e, em conjunto com o Período de Reserva da Oferta Prioritária, os “Períodos de 
Reserva da Oferta Prioritária”), nas condições descritas no Prospecto Preliminar, manifestando a intenção de 
exercer seu direito de prioridade de acordo com o procedimento abaixo indicado. 

(vi) os Acionistas da MRV poderão ceder, total ou parcialmente, as suas respectivas prioridades de subscrição no 
âmbito da Oferta Prioritária, bem como os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária por eles já executados 
exclusivamente para terceiros que também sejam Acionistas da MRV (“Cessionários”) desde que: (i) o(s) 
Cedente(s) e o(s) Cessionário(s) celebrem este termo de cessão da prioridade de subscrição (“Termo de Cessão 
da Prioridade”), disponibilizado no site http://www.vivaurba.com.br/ri; e (ii) exclusivamente no dia 
[●] de [●] de 2020, até as 16h00, uma via do Termo de Cessão da Prioridade devidamente firmado, com firma 
reconhecida ou assinado digitalmente por meio de certificadora credenciada pelo IPC-Brasil, e, no caso de 
pessoas jurídicas, acompanhado de cópia dos documentos que comprovem os respectivos poderes de 
representação, seja entregue ao Coordenador Líder, através do e-mail: ol-CessaodeDireitos@btgpactual.com. 
De modo a operacionalizar e viabilizar a cessão dos direitos decorrentes da Oferta Prioritária, caso as 
posições acionárias dos respectivos Cedentes na Segunda de Corte sejam inferiores às posições 
acionárias em relação às quais foram realizadas as cessões dos direitos decorrentes da Oferta Prioritária 
na data especificada no item (ii) acima, qual seja, [●] de [●] de 2020, até as 16h00, os respectivos Termos 
de Cessão da Prioridade serão ineficazes e serão totalmente desconsiderados.  

(vii) a Cedente deseja ceder a sua prioridade de subscrição no âmbito da Oferta à Cessionária e esta deseja assumir 
tal prioridade de subscrição. 
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RESOLVEM AS PARTES firmar o presente Instrumento de Cessão (“Termo de Cessão da Prioridade”), conforme 
as cláusulas seguintes. 

Exceto quando especificamente definidos neste Termo de Cessão de Prioridade, os termos aqui utilizados iniciados em 
letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição 
Primária de Ações Ordinárias da Urba Desenvolvimento Urbano S.A. (“Prospecto Preliminar”). 

1. A Cedente, neste ato e na melhor forma de direito, cede e transfere, gratuitamente de forma irrevogável e 
irretratável, à Cessionária e a Cessionária se torna legítima detentora da prioridade de subscrição de que a 
Cedente faria jus no âmbito da Oferta Prioritária, em razão das [●] ([●]) ações ordinárias de emissão da MRV 
de sua titularidade. 
 

2. O Limite de Subscrição Proporcional da Cessionária no âmbito da Oferta Prioritária será aplicável sobre a 
quantidade de ações ordinárias de emissão da MRV descrita na Cláusula 1 acima. 
 

3. Em decorrência deste Termo de Cessão, passam a aplicar-se à Cessionária as disposições aplicáveis aos 
Acionistas da MRV no âmbito da Oferta Prioritária, observados os termos, condições, procedimentos e prazos 
previstos no Prospecto Preliminar. 

 
4. A Cedente, neste ato, declara ser titular das Ações da Cedente.  
 
5. A Cedente e a Cessionária, neste ato, declaram ter conhecimento (i) dos termos e condições da Oferta 

e da Oferta Prioritária; (ii) ter obtido cópia e ter lido o Prospecto Preliminar e (iii) caso as posições 
acionárias da Cedente na Segunda de Corte sejam inferiores às posições acionárias em relação às quais 
foram realizadas as cessões dos direitos decorrentes da Oferta Prioritária em 9 de julho de 2020 até as 
16h00, este Termo de Cessão da Prioridade será ineficaz e será totalmente desconsiderado; (iv) que a 
inobservância pela Cedente e pela Cessionária dos procedimentos, termos e condições para 
formalização desta cessão de direitos previstos neste Termo de Cessão da Prioridade e do Pedido de 
Reserva da Oferta Prioritária tornará a cessão de direitos previsto neste Termo de Cessão da Prioridade 
ineficaz, bem como inviabilizará a subscrição das Ações pretendidas no âmbito da Oferta Prioritária; 
(v) as Instituições Participantes da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer 
prejuízos causados aos investidores que tiverem suas intenções de investimento, Termo de Cessão da 
Prioridade ou do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária cancelado por força da inobservância dos 
termos, condições, procedimentos e prazos previstos no Prospecto Preliminar. 

 
6.  Este Instrumento de Cessão é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e 

por seus sucessores a qualquer título. 
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7. Para dirimir controvérsias entre as Partes relativas a este Instrumento, aplicar-se-ão as leis da República 
Federativa do Brasil e as Partes elegem como único foro competente o foro da Comarca de São Paulo, Estado 
de São Paulo. 

Estando justas e contratadas, as Partes assinam este Instrumento de Cessão na presença das duas testemunhas 
abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

[local], [data]. 
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Página de Assinaturas do Instrumento Particular de Cessão de Direto de Prioridade, celebrado entre [Cedente] e 
[Cessionária] em [data] 

 

[CEDENTE] 

________________________________ 
[Nome] 
[Cargo] 

[CESSIONÁRIA] 

_________________________________ 
[Nome] 
[Cargo] 
 

Testemunhas: 

_________________________________                         _________________________________ 
Nome: 
RG 
CPF: 

 

Nome: 
RG 
CPF: 
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Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

International Financial Reporting Standards
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International Financial Reporting Standards
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home office
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Impactos dos efeitos da COVID-19 nas demonstrações financeiras 
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O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia 
declarada pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”) em razão da disseminação do novo 
coronavírus (“COVID-19”), provocou e pode continuar provocando um efeito adverso em 
nossas operações, inclusive paralisando integralmente ou parcialmente os nossos 
empreendimentos no segmento imobiliário, em especial no desenvolvimento de loteamentos. 
A extensão da pandemia da COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal 
pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são 
altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso relevante em 
nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e, 
finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios. 
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lockdown

shoppings
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A mudança de hábitos decorrente da adoção de home office por boa parte das empresas com 
a pandemia de COVID-19, prática que poderá perdurar em muitas delas pelo restante de 2020 
(e eventualmente além), poderá afetar os resultados da Companhia de forma adversa.  
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Dependemos da disponibilidade de financiamento para suprir nossas necessidades de capital 
de giro e de recursos para aquisição de terrenos, bem como para financiar aquisições de 
imóveis por compradores de imóveis em potencial.  

A impossibilidade de a Companhia levantar capital suficiente para o financiamento de seus 
empreendimentos poderá ocasionar atraso ou impedir o lançamento de novos projetos e 
afetar seus negócios 
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A não obtenção, atrasos ou cancelamento de licenças ou alvarás, podem impactar 
negativamente os negócios da Companhia.  
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Parte das nossas receitas advém de empreendimentos contratados junto à Caixa Econômica 
Federal (“CEF”) no âmbito do Programa “Minha Casa Minha Vida”.  

Parcela dos recursos para financiamento de nossos empreendimentos imobiliários é fornecida pela 
CEF e SBPE.  
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Poderemos não conseguir manter ou aumentar o nosso crescimento como desejado, o que 
poderá afetar adversamente nossos negócios, situação financeira e resultados operacionais.  

Poderemos não conseguir implementar a nossa estratégia de negócios de diversificação 
geográfica de nossas atividades com sucesso. 

Podemos não ser capazes de atrair novos clientes ou ainda expandir as nossas vendas. 
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Uma relativa escassez de corretores imobiliários diante do volume de lançamentos pode 
implicar em dificuldades na mobilização comercial dos nossos produtos. 

Pelo fato de a Companhia reconhecer a receita de vendas proveniente de lotes segundo o 
método contábil da evolução financeira da obra, o ajuste do custo de um projeto poderá 
reduzir ou eliminar a receita e o lucro anteriormente apurados.

O descasamento entre as taxas utilizadas para a indexação das nossas receitas e as taxas 
utilizadas para a indexação de nossas despesas poderá nos afetar adversamente. 

A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações 
com partes relacionadas. 
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A Companhia pode ser parte em processos judiciais ou administrativos cujas decisões sejam 
desfavoráveis à Companhia. 
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A Companhia pode não dispor de seguro suficiente para se proteger contra perdas 
substanciais, o que pode afetar adversamente os negócios ou a condição financeira da 
Companhia. 

Caso as negociações da Companhia com proprietários de terrenos, prestadores de serviços 
e fornecedores não sejam bem-sucedidas, os seus negócios e operações podem ser afetados 
negativamente. 
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A Companhia pode falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e 
regulamentação aplicáveis e aos seus padrões de ética e conduta, o que pode ocasionar 
impactos adversos relevantes sobre seus negócios, sua situação financeira, seus resultados 
operacionais e sobre a cotação de suas ações ordinárias.

compliance

331



 compliance

Os auditores independentes da Companhia identificaram deficiências significativas nos 
controles internos da Companhia e, se a Companhia não for capaz de adotar as medidas 
corretivas necessárias, poderá não ser capaz de reportar seus resultados de maneira precisa 
ou prevenir a ocorrência de práticas inapropriadas ou erros, o que pode ter um efeito adverso 
significativo para a Companhia. 
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Durante o curso de documentação e teste de seus procedimentos de controles internos, a 
Companhia poderá identificar outras fraquezas e deficiências em seus controles internos sobre 
relatórios financeiros. Se a Companhia não for capaz de tornar seus controles internos eficazes, 
poderá não ser capaz de reportar seus resultados de maneira precisa ou prevenir a ocorrência de 
práticas inapropriadas ou erros. A falha ou a ineficácia nos controles internos, tais como aquelas 
apontadas pelos auditores da Companhia, poderá ter um efeito adverso significativo para a 
Companhia, bem como no valor dos valores mobiliários de sua emissão. Para mais informações, 
vide item 5.3(d) deste Formulário de Referência. 

A Companhia estará sujeita a riscos relativos ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção 
de Dados, podendo ser afetada adversamente pela aplicação de sanções, inclusive 
pecuniárias. 
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Incidentes de segurança, incluindo ataques à infraestrutura necessária para manter os 
sistemas de TI da Companhia, podem resultar em danos à reputação e financeiros para a 
Companhia. 
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malwares

home office

home 
office

A Companhia pode incorrer em custos não previstos e em atrasos para a conclusão de 
projetos.  

O valor de mercado dos lotes que a Companhia mantém em estoque e/ou dos terrenos a serem 
desenvolvidos pode cair, o que poderá impactar adversamente seus resultados operacionais.  
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A incapacidade ou falha em proteger a propriedade intelectual da Companhia ou a violação, 
pela Companhia, à propriedade intelectual de terceiros pode ter impactos negativos no 
resultado operacional da Companhia.

Podemos não ser capazes de adaptar o nosso conceito de negócio às evoluções do setor de 
loteamento ou de perceber os benefícios decorrentes das iniciativas de mudança 
organizacional. 

market share
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O custo dos terrenos é um dos principais fatores que interferem na sustentabilidade dos 
nossos resultados. Um aumento no custo dos terrenos acima dos índices de preços e salários 
nos próximos anos poderá afetar negativamente a nossa capacidade de manter o nosso ciclo 
operacional. 

Problemas relacionados ao cumprimento do prazo de construção e à conclusão dos nossos 
empreendimentos imobiliários poderão prejudicar nossa reputação ou nos sujeitar à eventual 
imposição de indenização e responsabilidade civil e diminuir nossa rentabilidade.  
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Poderemos ser incapazes de reter pessoas chaves e a perda de membros de nossa alta 
administração, ou a atrair e manter pessoal adicional para integrar nossa alta administração, 
o que pode causar um efeito adverso material sobre nossas atividades, situação financeira e 
resultados operacionais. 

Mudanças na administração da Companhia ou a sua incapacidade em reter, atrair e manter 
pessoal qualificado pode afetar adversamente seus negócios e resultados. 

Possuímos cláusulas de obrigações de fazer (covenant) em nossos contratos de dívidas. O 
descumprimento dessas obrigações pode causar o vencimento antecipado dessas dívidas. 

cross-default cross-acceleration

Os imóveis nos quais constam ônus ou gravames podem implicar assunção de custos pela 
Companhia para consecução dos empreendimentos e/ou restrições e adequações aos 
projetos 
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Os controladores poderão agir de maneira contrária aos interesses dos acionistas 
minoritários e/ou da Companhia. 

Podemos vir a precisar de capital adicional no futuro para implementar nossa estratégia de 
negócios, por meio da emissão de valores mobiliários, o que poderá resultar em uma diluição 
da participação do acionista controlador no capital social da Companhia. 
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A Companhia utiliza determinados sistemas e licenças de tecnologia da informação 
compartilhados com sua controladora, estando sujeita a decisões de sua controladora de 
descontinuar determinados sistemas ou a risco mais acentuado de perda de dados.  

Problemas na performance do Acordo Operacional com a MRV podem afetar negativamente 
os Negócios da Companhia.  

Rescisão do Acordo Operacional ou do Contrato de Prestação de Serviços com a MRV pode 
ocasionar a perda da estrutura de departamentos que dão suporte ao funcionamento da empresa. 

Os interesses dos administradores e executivos da Companhia podem ficar excessivamente 
vinculados à cotação de ações de nossa emissão, uma vez que participam de um plano de 
opção de compra de ações. 
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Os titulares de nossas ações poderão não receber dividendos.

Podemos vir a precisar de capital adicional no futuro para implementar nossa estratégia de 
negócios e optar por obtê-lo, por meio da emissão de valores mobiliários, o que poderá 
resultar em uma diluição da participação do investidor no capital social da Companhia. 

Dependemos do sucesso de nossas sociedades e do bom relacionamento com nossos sócios 
e associados.  

joint ventures
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Os resultados da Companhia dependem dos resultados de suas controladas, coligadas, 
parcerias e consórcios, os quais a Companhia não pode assegurar que serão 
disponibilizados.

A participação da Companhia em subsidiárias cria riscos adicionais, incluindo possíveis 
problemas no relacionamento financeiro e comercial com seus acionistas e parceiros.  
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Eventual processo de liquidação da Companhia ou de qualquer das sociedades controladas 
nas quais detém participação, incluindo as subsidiárias, pode ser conduzido em bases 
consolidadas. 

 

A Companhia pode ser responsável por obrigações ambientais, fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias de fornecedores ou prestadores de serviços. 

 

Eventuais atrasos na conclusão de empreendimentos imobiliários da Companhia podem 
prejudicar a sua liquidez, reputação, negócios e resultados operacionais, afetando-a 
adversamente. 
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Aumentos no custo dos prestadores de serviço podem elevar o custo dos empreendimentos 
e reduzir os lucros da Companhia. 

Elevações no preço de insumos podem aumentar o custo de empreendimentos e reduzir a 
rentabilidade da Companhia. 

A Companhia e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis solidárias ou 
subsidiárias das dívidas trabalhistas e previdenciárias de terceirizados. 
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Uma paralisação ou greve significativa da força de trabalho da Companhia pode afetar as suas 
operações. 

O inadimplemento dos contratos celebrados com proprietários dos imóveis a serem 
desenvolvidos pela Companhia poderá afetar adversamente os resultados financeiros da 
Companhia 

A Companhia pode estar sujeita a riscos normalmente associados à concessão de 
financiamento.
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A Companhia está sujeita a riscos associados a distratos pleiteados pelos adquirentes dos 
lotes comercializados pela Companhia. 

 

A falta de disponibilidade de recursos para obtenção de financiamento e/ou um aumento das 
taxas de juros podem prejudicar a capacidade ou disposição de compradores de imóveis em 
potencial para financiar suas aquisições de imóveis, o que pode vir a afetar negativamente as 
vendas da Companhia e obrigá-la a alterar as condições de financiamento que oferece aos 
seus clientes. 

A Companhia está exposta a riscos associados aos setores de incorporação imobiliária 
(vertical e horizontal), loteamento, condomínio de lotes, construção e venda de imóveis 
prontos e em construção. 
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O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e a Companhia pode perder posição no 
mercado em certas circunstâncias, o que poderá afetar adversamente sua situação financeira, 
seus resultados operacionais e o seu fluxo de caixa. 

349



Eventual alteração das condições de mercado poderá prejudicar nossa capacidade de vender 
as unidades disponíveis em nossos empreendimentos pelos preços previstos, reduzindo 
nossas margens de lucro, o que poderá afetar adversamente o valor de mercado dos valores 
mobiliários por nós emitidos.

A Companhia poderá enfrentar dificuldades em localizar e adquirir terrenos ou em adquiri-los 
em condições adequadas. 
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Concentração bancária no Brasil pode prejudicar a disponibilidade e o custo do crédito.

A Companhia está sujeita a riscos relacionados a projetos arquitetônicos. 

Aquisições de imóveis podem expor a Companhia a contingências inesperadas que poderão 
causar um efeito adverso relevante à Companhia. 

due diligence
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Nossas atividades estão sujeitas a extensa regulamentação, o que pode aumentar o nosso 
custo e limitar nosso desenvolvimento ou de outra forma afetar adversamente nossas 
atividades. 

Alterações na legislação tributária brasileira poderão aumentar a carga tributária sobre a 
Companhia, e, consequentemente, impactar adversamente os seus resultados operacionais.
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Podemos enfrentar restrições e multas nos termos do Código Brasileiro de Proteção ao 
Consumidor no futuro. 

Alterações da legislação de uso e ocupação do solo dos municípios em que a Companhia 
desenvolve seus empreendimentos, assim como dificuldades nos processos de aprovação 
de projetos nestes municípios, poderão impactar adversamente os resultados operacionais 
da Companhia. 
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Alterações da legislação tributária brasileira poderão aumentar a carga tributária da 
Companhia, e consequentemente, impactar adversamente os seus resultados operacionais. 

O aumento de alíquotas de tributos existentes ou a criação de novos tributos que afetem os 
financiamentos vigentes poderão prejudicar de maneira relevante a situação financeira da 
Companhia e os seus resultados operacionais. 

Patrimônio de Afetação

A Companhia pode estar sujeita a interpretações desfavoráveis na aplicação da Legislação 
Tributária Brasileira. 
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Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil em função de sua convergência às 
práticas contábeis internacionais (IFRS) podem afetar adversamente nossos resultados. 

Percentage of Completion 
method

IFRS Interpretations Committee
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As atividades relacionadas ao desenvolvimento do projeto imobiliário e à construção dos 
empreendimentos podem expor a Companhia a riscos ambientais que poderiam afetar 
adversamente a Companhia.  
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A Companhia e suas subsidiárias poderão figurar como responsáveis solidárias pelos danos 
ambientais causados por seus fornecedores e parceiros/sócios.  

As atividades da Companhia estão sujeitas à regulamentação ambiental, o que pode vir a 
aumentar o custo da Companhia e limitar o seu desenvolvimento ou de outra forma afetar 
adversamente as suas atividades e se a Companhia ou suas controladas não observarem a 
regulamentação aplicável ou ficarem sujeitas a regulamentação mais rigorosa, os negócios 
da Companhia podem ser prejudicados.  
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A companhia está sujeita a riscos de execução de obra por questões climáticas, ambientais, 
execução e projeto.  
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Incêndios ou outros desastres naturais ou de origem humana podem afetar as instalações e 
a estrutura de custos da Companhia, o que pode causar um efeito material adverso em suas 
atividades, situação financeira, resultados operacionais e reputação. 

Os imóveis de propriedade da Companhia, controladas ou coligadas, podem ser 
desapropriados. 

O descumprimento de condicionantes técnicas previstas nas licenças ambientais concedidas 
para alguns de nossos empreendimentos podem comprometer regular exercício das 
atividades empresariais.   
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Surtos de doenças transmissíveis em escala global têm acarretado medidas diversas cujos 
efeitos podem levar a maior volatilidade no mercado de capitais global e à potencial 
desaceleração do crescimento da economia brasileira. 

circuit-breakers
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A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão limitar 
substancialmente a capacidade dos investidores de vender os valores mobiliários de nossa 
emissão pelo preço e na ocasião que desejarem.

•

•

O Governo Federal exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a economia 
brasileira. Essa influência, bem como as condições políticas e econômicas brasileiras, podem 
afetar adversamente as atividades da Companhia e o preço de mercado de suas ações.  
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O negócio da Companhia, os resultados de suas operações, bem como o valor de suas ações 
podem ser afetados negativamente por condições macroeconômicas, condições do mercado 
imobiliário e outras condições de execução dos projetos. 

Acontecimentos e mudanças na percepção de riscos em outros países, podem prejudicar o 
preço de mercado dos valores mobiliários globais, dentre eles o preço de mercado das nossas 
ações. 
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Qualquer desvalorização adicional da classificação de crédito do Brasil pode afetar 
adversamente o preço de nossas ações ordinárias.

rating

•
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Limitação substancial na capacidade de os acionistas venderem as ações da Companhia pelo 
preço e na ocasião que desejarem, devido à volatilidade e à falta de liquidez do mercado 
brasileiro de valores mobiliários, poderão afetar adversamente o valor da sua negociação 

Crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que tenha 
o condão de impactar a economia brasileira poderá afetar o poder aquisitivo da população, o 
que, poderá resultar em uma diminuição do número de vendas dos empreendimentos 
imobiliários da Companhia.
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Instabilidade política tem afetado adversamente a economia brasileira, os negócios e os 
resultados das operações da Companhia, bem como poderá afetar também o preço de 
negociação de suas ações.  
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Flutuações da taxa de juros poderão ocasionar efeitos adversos sobre os negócios da 
Companhia, inclusive aumentando o custo de suas dívidas e o custo de financiamento de 
seus clientes, o que pode diminuir a demanda e afetar negativamente a Companhia. 

A instabilidade cambial pode ter um efeito adverso relevante sobre a economia brasileira e 
sobre a Companhia.  
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Identificação de Riscos 

benchmark

Avaliação de riscos 
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Tratamento de Riscos 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

378



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

379



covenants
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Risco de Crédito. 

Risco de Taxas de Juros.  

Risco de Liquidez. 
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Smart Cities
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