DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00
NIRE: 313.000.258-37
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2017
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 23 dias do mês de agosto de 2017, às 09:00 horas, na sede
social da Companhia, na Rua dos Otoni, nº 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.
3.

MESA: Presidente: Wilson Nélio Brumer.
Secretário: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo.

4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:
(i)

Autorização para a emissão, pela Companhia, de debêntures para colocação privada, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária (“Debêntures”);

(ii)

Autorizar a participação da Companhia, na qualidade de devedora do crédito imobiliário
decorrentes das Debêntures, em operação de distribuição pública de Certificados de
Recebíveis Imobiliários de emissão da Ápice Securitizadora S.A.; e

(iii)

Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos e assinar todos os demais
documentos necessários à consecução e realização das operações de que tratam os itens (i)
e (ii) 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 do §1º do artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da alínea “t”
do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a emissão das Debêntures, para colocação privada, com as
seguintes e principais características:
5.1.1.

Vinculação à emissão dos CRI. As Debêntures serão emitidas para vinculação à operação
de distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) de emissão da Ápice
Securitizadora S.A., servindo de lastro para a emissão de uma Cédula de Crédito Imobiliário.

5.1.2.

Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão
(conforme definido abaixo), será de R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”).

5.1.3.

Quantidade de Debêntures. Serão emitidas 270.000 (duzentas e setenta mil) Debêntures,
em série única. Ocorrerá a redução proporcional das Debêntures, com o consequente
cancelamento das Debêntures não integralizadas, caso a distribuição pública de Certificados
de Recebíveis Imobiliários de emissão da Ápice Securitizadora S.A. atinja demanda inferior
a 270.000 (duzentos e setenta mil) CRI.
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5.1.4.

Data de Emissão. Para todos os efeitos, a data de emissão das Debêntures será aquela a
ser prevista na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”).

5.1.5.

Data de Vencimento. A data de vencimento das Debêntures será aquela equivalente ao termo
final do prazo de 42 (quarenta e dois) meses contados da Data de Emissão (“Data de
Vencimento”).

5.1.6.

Forma das Debêntures. As Debêntures serão emitidas na forma nominativa, não havendo
emissão de certificados representativos de debêntures.

5.1.7.

Colocação. As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem intermediação de
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer
esforço de venda perante investidores.

5.1.8.

Subscrição. As Debêntures serão subscritas por meio da assinatura de boletim de
subscrição, bem como a inscrição do nome do debenturista no “Livro de Registro de
Debêntures Nominativas” da Companhia, na data de assinatura da escritura de emissão das
Debêntures.

5.1.9.

Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações da Companhia.

5.1.10. Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, sem garantia, ou seja, as
Debêntures não conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares, bem como
não será segregado nenhum dos bens da Companhia em particular para garantia da
debenturista em caso de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações
da Companhia decorrentes das Debêntures.
5.1.11. Atualização do Valor Nominal Unitário. O Valor Nominal Unitário não será atualizado
monetariamente.
5.1.12. Remuneração. A partir da primeira data de integralização das Debêntures, as Debêntures
farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do
Valor Nominal Unitário, equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das
taxas médias diárias dos DI over extra grupo - Depósitos Interfinanceiros de um dia,
calculadas e divulgadas pela B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão – Segmento CETIP UTVM, no
Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br), base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, expressa na forma percentual ao ano, acrescida de
sobretaxa de 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Úteis (“Remuneração”), a serem pagos em 6 (seis) parcelas semestrais e
consecutivas, a partir 12º (décimo segundo) mês após a Data de Emissão.
5.1.13. Integralização. As Debêntures serão integralizadas a qualquer tempo, durante o período da
oferta de CRI, conforme ocorra a integralização dos CRI, (i) na primeira data de integralização
das Debêntures, pelo seu Valor Nominal Unitário; e (ii) para as demais integralizações, pelo
seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, contada desde a primeira data de
integralização das Debêntures (inclusive), até a respectiva data de integralização (exclusive).
5.1.14. Amortização. O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago pela Companhia
em 3 (três) parcelas semestrais e consecutivas, sendo a primeira no 30º (trigésimo) mês após

a Data de Emissão, a segunda no 36º (trigésimo sexto) mês após a Data de Emissão, e a
terceira na Data de Vencimento.
5.1.15. Aquisição Antecipada Facultativa, Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Antecipada
Facultativa. Será vedada a aquisição antecipada facultativa, o resgate antecipado facultativo
e a amortização antecipada facultativa das Debêntures pela Companhia.
5.1.16. Vencimento antecipado. As hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures constarão
da escritura de emissão das Debêntures.
5.1.17. Demais condições. Todas as demais condições e regras específicas relacionadas à emissão
das Debêntures serão tratadas detalhadamente na escritura de emissão.
5.2.
Autorizar a participação da Companhia, na qualidade de devedora dos créditos imobiliários
decorrentes das Debêntures, em operação de distribuição pública (“Oferta”) de CRI da 107ª Série da 1ª
Emissão da Ápice Securitizadora S.A., de acordo com as Instruções da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) n° 400, de 29 de dezembro de 2003, e 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alteradas
(“Instrução CVM 400” e “Instrução CVM 414”, respectivamente), que serão lastreadas pela CCI, no valor base
de até R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), sem considerar eventual exercício de opções de lote
adicional e lote suplementar, conforme previstos nos artigos 14, §2,º e 24 da Instrução CVM 400,
respectivamente, podendo nesse caso chegar a até R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais)
na Data de Emissão. Os CRI terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) na Data de Emissão e
prazo de vencimento de 42 (quarenta e dois) meses, sendo certo que os CRI farão jus a juros remuneratórios
equivalentes à variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa máxima de 0,80% (oitenta centésimos
por cento) ao ano, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos
desde a data da primeira integralização dos CRI ou última data de pagamento da Remuneração até a Data de
Vencimento.
5.3.
Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos e assinar todos os demais
documentos necessários à consecução e realização das operações previstas acima, inclusive no que tange à
(i) assunção das obrigações da Companhia decorrentes das Debêntures, da Oferta e de todos os documentos
a ela relacionados; e (ii) contratação de terceiros prestadores de serviços no âmbito da Oferta.
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. Wilson Nélio
Brumer – Presidente; Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo – Secretário. Conselheiros: Ricardo Valadares Gontijo,
Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Carolina Ribeiro Valadares
Gontijo, Luiz André Rico Vicente, Wilson Nélio Brumer, Paulo Nobrega Frade.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
Belo Horizonte, 23 de agosto de 2017.
Neste ato, assina digitalmente o presidente, o Sr. Wilson Nélio Brumer.
Neste ato, assina digitalmente o secretário, o Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo.

