DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
CNPJ n. 16.614.075/0001-00
NIRE: 31300025837
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 11 dias do mês de setembro de 2020, às 9:00 horas, em

formato híbrido, por meio de videoconferência e presencialmente, na sede social da Companhia, na Rua
dos Otoni, n. 177, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da

presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, nos termos do artigo
16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.
3.

MESA: Presidente: Sr. Ricardo Valadares Gontijo.
Secretário: Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo.

4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(i)

Autorização da 6º (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, em série única (“Debêntures”), para distribuição pública com esforços
restritos de distribuição, de emissão da Companhia, nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Emissão”,
“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, respectivamente);

(ii)

Autorização para contratação do Banco Santander (Brasil) S.A, na qualidade de instituição
intermediária líder da operação de que trata o item (i) acima (“Coordenador Líder”), bem como
dos demais prestadores de serviços necessários à efetivação da Oferta Restrita;

(iii)

Autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os demais atos e assinar todos e
quaisquer documentos necessários à consecução e realização da Oferta Restrita; e

(iv)

Ratificação de todo e qualquer ato já praticado pela Diretoria da Companhia com vistas à
efetivação do deliberado nos itens (i) a (iii) acima.

5.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1

Autorizar, nos termos das alíneas “n” e “t” do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a
Emissão e a Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM 476, com as seguintes e principais
características conforme artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”): (i) quantidade e valor nominal: serão
emitidas 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de
R$1.000,00 (hum mil reais) ("Valor Nominal Unitário"); (ii) espécie: as Debêntures serão da
espécie quirografária; (iii) conversibilidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis
em ações de emissão da Companhia; (iv) data de emissão: Para todos os fins e efeitos
legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 21 de setembro de 2020 ("Data de
Emissão"); (v) valor total: R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais); (vi)
número de séries: as Debêntures serão emitidas em série única; (vii) amortização: o Valor
Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 03
(três) parcelas anuais consecutivas, devidas sempre no dia 21 de setembro de cada ano, sendo
que a primeira parcela será devida em 21 de setembro de 2023, e as demais parcelas serão
devidas em cada uma das respectivas datas de amortização das Debêntures, de acordo com as
datas indicadas na escritura de emissão das Debêntures a ser celebrada entre a Companhia e o
Agente Fiduciário (“Escritura de Emissão”); (viii) prazo de vencimento: as Debêntures terão
prazo de vencimento de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emissão, vencendo, portanto, em
21 de setembro de 2025 (“Data de Vencimento”); (ix) atualização monetária: o Valor
Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; (x) remuneração e
data de início da rentabilidade: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão
juros remuneratórios correspondentes à 100% (cem por cento) da variação acumulada das
taxas médias diárias do DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo” (“Taxa
DI”), expressas na forma percentual ao ano-base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua
página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida de spread (sobretaxa) a ser definido no
Procedimento de Bookbuilding e, em qualquer caso, limitado a 2,85% (dois inteiros e oitenta e
cinco centésimos por cento) ao ano-base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(“Remuneração”). Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade será a
data de primeira integralização (“Data de Início da Rentabilidade”); (xi) pagamento da
remuneração: o pagamento da Remuneração será realizado semestralmente a partir da Data
da Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 21 de março de 2021 e os demais sempre
no dia 21 dos meses de março e setembro de cada ano, até a Data de Vencimento; (xii) preço
de subscrição e forma de integralização: as Debêntures serão subscritas e integralizadas à
vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Valor Nominal Unitário, de
acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento
CETIP UTVM (“B3”). Caso qualquer Debênture venha a ser integralizada em data diversa e
posterior à primeira data de integralização, a integralização deverá considerar o seu Valor
Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Início
da Rentabilidade até a data de sua efetiva integralização. As Debêntures poderão ser subscritas
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com ágio ou deságio, a ser definido, se for o caso, no ato de subscrição delas, desde que
aplicado de forma igualitária à totalidade das Debêntures em cada data de integralização; (xiii)
destinação dos recursos: os recursos obtidos pela Companhia com a Oferta Restrita serão
utilizados para o reforço de seu capital de giro; (xiv) procedimento de distribuição e
regime de colocação: as Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços
restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, e em regime de garantia firme de
colocação, e serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos
na Escritura de Emissão das Debêntures, observadas as disposições do artigo 9-A da Instrução
nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada, e nos termos do artigo 3º da
Instrução CVM 476. O Coordenador Líder organizará o procedimento de coleta de intenções de
investimento, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, observado o
disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, para verificação, junto aos investidores
profissionais, da demanda pelas Debêntures em diferentes níveis de taxas de juros
(“Procedimento de Bookbuilding”), de forma a definir a Remuneração; (xv) registro para
colocação e negociação: as Debêntures serão depositadas para (a) distribuição pública no
mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Títulos (“MDA”), administrado
e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente através da B3; e (b)
negociação no mercado secundário por meio do CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários
(“Cetip21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas
financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (xvi) forma: as
Debêntures serão emitidas de forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou
certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será
comprovada pelo extrato da conta de depósito emitido pelo escriturador das Debêntures.
Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato
expedido pela B3 em nome dos debenturistas para as Debêntures custodiadas eletronicamente
na B3; (xvii) local de pagamento: os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão
efetuados pela Emissora no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (a) os
procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente nela; e/ou
(b) os procedimentos adotados pelo escriturador para as Debêntures que não estejam
custodiadas eletronicamente na B3; (xviii) repactuação: as Debêntures não serão objeto de
repactuação programada; (xix) resgate antecipado facultativo total: a Companhia poderá,
a seu exclusivo critério, a partir de 21 de outubro de 2023, realizar o resgate antecipado
facultativo total das Debêntures. Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor
devido pela Emissora será equivalente ao (a) valor nominal unitário das Debêntures (ou saldo
do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso) a serem resgatadas, acrescido (b)
da Remuneração e demais Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do Resgate
Antecipado Facultativo Total, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da
Rentabilidade, ou a Data do Pagamento da Remuneração anterior, conforme o caso, até a data
do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total, incidente sobre o valor nominal unitário (ou
saldo do valor nominal unitário, conforme o caso) e (c) de prêmio equivalente a 0,40%
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(quarenta centésimos por cento) ao ano, pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis, considerando a quantidade de Dias Úteis a transcorrer entre a data do efetivo
Resgate Antecipado Facultativo Total e a Data de Vencimento das Debêntures, calculado
conforme fórmula constante da Escritura de Emissão. (xx) amortização extraordinária: A
Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a partir de 21 de outubro de 2023, realizar a
amortização extraordinária parcial facultativa das Debêntures, limitada a 98% (noventa e oito
por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures. Por ocasião da Amortização Extraordinária Parcial, o valor devido pela Emissora
será equivalente ao (a) parcela do valor nominal unitário das Debêntures (ou saldo do valor
nominal unitário das Debêntures, conforme o caso) a serem amortizadas, acrescido (b) da
Remuneração e demais Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data da Amortização
Extraordinária Parcial, calculado pro rata temporis desde a Data do Pagamento da
Remuneração anterior, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Parcial, incidente sobre
a parcela do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, a ser
amortizada e (c) de prêmio equivalente a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, pro

rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, considerando a quantidade
de Dias Úteis a transcorrer entre a data da efetiva Amortização Extraordinária Parcial e a Data
de Vencimento das Debêntures, calculado conforme fórmula constante da Escritura de Emissão;
(xxi) oferta de resgate antecipado: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a
qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado das Debêntures, endereçada a todos
os Debenturistas, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições para
aceitar o resgate das Debêntures por eles detidas; (xxii) agente fiduciário: o agente
fiduciário a ser contratado como representante dos titulares das Debêntures é a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”); (xxiii) vencimento
antecipado e obrigações: as hipóteses, os termos e as condições de vencimento antecipado
das Debêntures constarão da Escritura de Emissão das Debêntures; (xxiv) encargos
moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela
Emissora de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não
pagos pela Companhia ficarão sujeitos a (independentemente de aviso, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial): (i) multa convencional, irredutível e de natureza não
compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento)
ao mês, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento; ambos calculados
sobre o montante devido e não pago; (xxv) demais condições: todas as demais condições e
regras específicas relacionadas à emissão das Debêntures serão tratadas detalhadamente na
Escritura de Emissão.
5.2

Aprovar a contratação do Coordenador Líder da Oferta Restrita, bem como dos demais
prestadores de serviços necessários à efetivação da Oferta Restrita, incluindo, mas não se
limitando ao Agente Fiduciário, o assessor legal da Oferta Restrita, o banco liquidante e o
escriturador mandatário e a agência de classificação de risco.

TEXT - 52558825v5 6947.34

5.3

Delegar à Diretoria da Companhia poderes para: (i) celebrar todos os documentos e praticar
todos os atos necessários à efetivação da Oferta Restrita, incluindo sem limitação, a Escritura
de Emissão, o contrato de colocação da Oferta Restrita, as cartas de manifestação
encaminhadas à B3 e demais documentos relacionados à Oferta Restrita, inclusive o seu
aditamento para refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding, de modo a especificar a
taxa final da Remuneração, bem como quaisquer outros aditamentos necessários; (ii) negociar
os termos e condições finais dos documentos da Oferta Restrita, incluindo, mas não se
limitando ao spread (sobretaxa) a ser definido com a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, obrigações da Companhia, eventos de inadimplemento, condições de vencimento
antecipado das Debêntures e declarações a serem prestadas; e (iii) adotar, junto a órgãos
governamentais, registros públicos competentes e entidades privadas, todas as providências
que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta reunião do Conselho de
Administração da Companhia.

5.4

Ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria da Companhia com vistas à
efetivação do deliberado nos itens 5.1 a 5.3 acima.

6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação,
foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida e aprovada por
todos. Ricardo Valadares Gontijo - Presidente; Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo – Secretário.
Conselheiros: Ricardo Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro
Valadares Gontijo, Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, Alberto Fernandes, Claudio Carvalho
de Lima e Christian Cardona Keleti.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
Belo Horizonte, 11 de setembro de 2020
Neste ato, assina digitalmente o presidente, o Sr. Ricardo Valadares Gontijo.
Neste ato, assina digitalmente o secretário, o Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo.
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