DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME: 16.614.075/0001-00
NIRE: 313.000.258-37
COMUNICADO AO MERCADO
A DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada,
comunica aos seus acionistas e ao mercado que o Conselho de Administração da Companhia aprovou,
em 11 de setembro de 2020, a realização da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie quirografária, em série única, (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para
distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16
de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e demais leis e regulamentações aplicáveis
(“Oferta Restrita”).
Serão emitidas 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de
R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o valor total de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de
reais) na data de emissão, com prazo de vencimento de 5 (cinco) anos, a contar da data de emissão,
vencendo-se portanto, em 21 de setembro de 2025 (“Data de Vencimento”), ressalvado eventual
vencimento antecipado, resgate antecipado facultativo total ou oferta de resgate antecipado, conforme
condições a serem descritas no “Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública,
com Esforços Restritos de Distribuição, da Direcional Engenharia S.A.”.
A taxa final de remuneração das Debêntures será definida após a conclusão do procedimento de coleta
de intenções de investimento dos potenciais investidores profissionais nas Debêntures.
A Emissão é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos na Instrução
CVM nº 539, de 13 de agosto de 2013, conforme alterada, observado o disposto na Instrução CVM 476.
As Debêntures serão depositadas para distribuição no mercado primário e subscritas, pelo seu valor
nominal unitário, exclusivamente através do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e
operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sendo a distribuição liquidada
financeiramente por meio da B3. Cada uma das Debêntures deverão ser subscritas e integralizadas à
vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo seu valor nominal unitário, de acordo
com as normas de liquidação aplicáveis à B3.
Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão destinados para o reforço de capital de giro
da Emissora.
O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não
deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures no âmbito da Oferta Restrita.
Belo Horizonte, 14 de setembro de 2020.
Henrique Assunção Paim
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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