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DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 

CNPJ/ME nº 16.614.075/0001-00 

 NIRE 31300025837 

(Companhia Aberta de Capital Autorizado) 

Código CVM nº 21350 

Rua dos Otoni, 177 

Belo Horizonte – MG, CEP 30.150-270 

 

 

FATO RELEVANTE 

 

Belo Horizonte, 04 de março de 2020 – A Direcional Engenharia S.A. (“Companhia”) (B3: DIRR3) 

em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), na regulamentação da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”), em especial na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme 

alterada, vem a público aos seus acionistas e ao mercado em geral informar nesta data a Riva 9 

Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Riva”), sociedade da qual a Companhia é acionista e 

controladora, apresentou à CVM pedido de registro como emissora de valores mobiliários, categoria “A” 

(“Pedido de Registro”), e de oferta pública inicial de distribuição primária das ações de sua emissão, a 

ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM n.º 400, 

de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("ICVM 400/2003") e demais normas aplicáveis, sob a 

coordenação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição, com esforços de 

colocação no exterior (“Oferta”). 

 

A Companhia informa ainda que, também nesta data, a Riva submeteu à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

(“B3”) pedido de listagem de suas ações para adesão ao segmento especial de governança corporativa 

da B3 denominado Novo Mercado. O Pedido de Registro, a Oferta e a submissão do pedido de adesão 

ao segmento especial de listagem do Novo Mercado foram aprovados em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária da Riva realizada em 04 de março de 2020 e também na Reunião do Conselho de 

Administração da Companhia realizada na mesma data.  

 

A Riva foi constituída em 31 de janeiro de 2011, com o objetivo de desenvolver empreendimentos 

destinados ao segmento de média renda, ou seja, empreendimentos residenciais voltado para famílias 

com renda mensal entre R$4 mil e R$10 mil.  

 

A Companhia acredita que o acesso da Riva ao mercado de valores mobiliários, por meio do Pedido de 

Registro e da realização da Oferta, poderá favorecer a capitalização da sociedade e o desenvolvimento 

de suas atividades e negócios. 

 

A Companhia detém atualmente participação correspondente a 100% da Riva, o que de acordo com as 

informações financeiras da Companhia datadas de 31 de dezembro de 2019 representava 

aproximadamente 13% (treze por cento) de seu patrimônio líquido consolidado. 
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Nessa linha, a Companhia esclarece que as demonstrações financeiras, com data base de 31 de 

dezembro de 2019, e demais informações pertinentes apresentadas pela Riva à CVM, no âmbito do 

Pedido de Registro, estarão devidamente refletidas nas demonstrações financeiras consolidadas da 

Companhia a serem oportunamente divulgadas. 

 

Ainda, Companhia informa que foi aprovada pelo seu Conselho de Administração em reunião realizada 

nesta data, a celebração (i) do “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Cessão de Direitos de 

Aquisição” entre a Companhia e a Riva, com a interveniência e anuência de suas controladas diretas 

ou indiretas, Canário Engenharia Ltda., Napoli Empreendimentos Imobiliários Ltda., Direcional Santo 

Antônio Empreendimentos Imobiliários Ltda., Riacho Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda., 

Xapuri Empreendimentos Imobiliários Ltda., Manauara VII Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., 

Pedra Branca Empreendimentos Imobiliários Ltda., Coral Empreendimentos Imobiliários Ltda., Bella 

Carioca Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Alto Pilares Empreendimentos Imobiliários Ltda., Rio 

Real Empreendimentos Imobiliários Ltda., Água Branca Empreendimentos Imobiliários Ltda., Sodalita 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., Itaguatins Empreendimentos Imobiliários Ltda., Viçosa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Valença Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em conjunto, 

“SPEs”);  por meio do qual a Companhia (a) alienou à Riva as quotas de emissão de cada uma das 

SPEs, que sejam, direta ou indiretamente, de titularidade da Companhia; e (b) cedeu à Riva os direitos 

e deveres referentes à aquisição de imóveis através da cessão das Promessas de Compra e Venda 

celebradas entre a Companhia e os respectivos proprietários dos imóveis identificados no Anexo 2 ao 

Contrato de Compra e Venda de Quotas e Cessão de Direitos de Aquisição; e (ii) do “Contrato de 

Prestação de Serviços de Consultoria Especializada, Gestão Imobiliária e Outras Avenças” entre a 

Companhia, a Riva, as SPEs, Alto Buritis Participações Societárias Ltda. e a Coroados Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., por meio do qual a Companhia prestará serviços de administração e gestão 

imobiliária à Riva, às SPEs, à Alto Buritis Participações Societárias Ltda. e à Coroados Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

 

A operação de compra e venda de participações societárias está sendo realizada por valor contábil, 

portanto, de efeito neutro na Companhia e na Riva, tendo em vista que o capital social da Riva, nesta 

data, é integralmente detido, direta e indiretamente, pela Companhia. A cessão dos direitos de 

aquisição dos terrenos está sendo realizada pelo valor correspondente aos custos incorridos pela 

Companhia, direta ou indiretamente, até 29 de fevereiro de 2020, no desenvolvimento dos projetos 

imobiliários a serem implantados nos mesmos. A prestação de serviços foi amparada em proposta de 

prestação de serviços por terceiro especializado, bem como em estudos preparados pela administração 

da Companhia a partir de outras semelhantes envolvendo a própria Companhia, seus custos e 

desempenho históricos. 

 

A Companhia informa que, nesta data, (i) o Sr. Paulo Antônio Corrêa de Assis apresentou ao Conselho 

de Administração da Companhia, pedido de renúncia ao cargo de Diretor Comercial e de Incorporação 

da Companhia, para que assumisse o cargo de diretor presidente da Riva; e (ii) o Sr. Paulo Henrique 

Martins de Sousa apresentou ao Conselho de Administração da Companhia, pedido de renúncia ao 
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cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para que assumisse o cargo de diretor 

financeiro e relações com investidores da Riva. Diante da renúncia do Sr. Paulo Henrique Martins de 

Sousa, o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia será exercido, cumulativamente, 

pelo Sr. Henrique Assunção Paim, atual Diretor Financeiro da Companhia. Diante da renúncia do Sr. 

Paulo Antônio Corrêa de Assis, o cargo de Diretor Comercial será exercido, cumulativamente, pelo Sr. 

Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, atual Diretor Presidente da Companhia. 

 

O presente fato relevante possui caráter estritamente informativo e não deve ser, de qualquer modo, 

considerado uma recomendação de investimento na Oferta, cujo próprio lançamento ainda se encontra 

sujeito a diversos fatores, dentre os quais a concessão dos devidos registros pela CVM e condições de 

mercado. 

 

Por fim, a Companhia se compromete a manter seus acionistas e o mercado em geral informados 

acerca de andamentos relevantes com relação ao Pedido de Registro, à oferta ou a qualquer outro 

assunto de interesse do mercado, colocando-se disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos 

adicionais que se fizerem necessários. 

 

Belo Horizonte, 04 de março de 2020. 

 

 

Henrique Assunção Paim  

Diretor de Relações com Investidores 
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DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 

CORPORATE TAXPAYER ID (CNPJ/ME): 16.614.075/0001-00 

CORPORATE REGISTRATION NUMBER (NIRE) 31300025837 

(Publicly-held Company with Authorized Capital) 

CVM Coden n. 21350 

Rua dos Otoni, 177 

Belo Horizonte – MG, CEP 30.150-270 

 

MATERIAL FACT 

 

Belo Horizonte, March 3, 2020 – Direcional Engenharia S.A. (“Company”) (B3: DIRR3), in 

compliance with Paragraph 4 of Section 157 of Law 6404, dated December 15, 1976, as amended 

(“Brazilian Corporations Law”), and the rules and regulations issued by the Brazilian Securities and 

Exchance Comission  (Comissão de Valores Mobiliários) (“CVM”), specially the CVM Instruction 358, 

dated January 3, 2002, as amended (“ICVM 358/2002”), hereby announces to its shareholders and the 

market that on this date, Riva 9 Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Riva”), an legal entity in 

which the Company is a shareholder and is its controlling shareholder, submitted to CVM a request for 

registering as an issuer of securities, type “A” (“Request for Registering”), and its initial public offer of 

distribution of primary shares issued by Riva 9, to be held in Brazil, on an unorganized over-the-counter 

market, pursuant to the terms of CVM’s Intruction 400, dated December 29, 2003, as amended ("ICVM 

400/2003") and other applicable rules, under the coordination of financial institutions members of the 

distribution system, with distribution efforts outside Brazil (“Offer”). 

 

The Company yet informs that, also on this date, Riva 9 filed with B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) 

a request for its shares to be listed under a special corporate governance segment, called Novo Mercado 

(“Novo Mercado listing”). The Request for Registering, the Offer and the Novo Mercado listing were 

approved in a Riva 9`s Extraordinary and Ordinary General Meeting held on March 4, 2020 and at the 

Company's Board of Directors' Meeting held on the same date. 

 

Riva has been constituted on January 31, 2011, being a legal entity formed between the Company and 

Direcional Participações Ltda. with the intention of developing projects for middle-income segment, 

which refers to residential projects targeted to families with a monthly income between R$4,000 and 

R$10,000. 

 

The Company believes that the access of Riva to the financial market, through Request for Registering 

and Offer, could benefit the capitalization and also the development of its activities and the whole 

business. 

 

The Company currently owns 100% of Riva´s equity interest, in which, regarding the financial data 

from December 31, 2019, it represented approximately 13% of its consolidated net equity. 
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Following that, the Company clarifies that the financial data from December 31, 2019 and all other 

important information presented to CVM by Riva, due to the Request for Registering, will be reflected 

in the Company’s financial statement to be disclosed. 

 

Furthermore, the Company informs that its Board of Directors approved on this date, the execution (i) 

of the “Share Purchase and Agreement and Assignment of Acquisition Rights” between the Company 

and Riva, with the intervenience and consent of its direct or indirect subsidiaries,  Canário Engenharia 

Ltda., Napoli Empreendimentos Imobiliários Ltda., Direcional Santo Antônio Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., Riacho Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda., Xapuri Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., Manauara VII Empreendimentos Imobiliários Ltda., Coral Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., Bella Carioca Empreendimentos Imobiliários Ltda., Alto Pilares Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., Rio Real Empreendimentos Imobiliários Ltda., Água Branca Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., Sodalita Empreendimentos Imobiliários Ltda., Itaguatins Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., Viçosa Empreendimentos Imobiliários Ltda. and Valença Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. (together, “SPEs”); whereby the Company (a) sold to Riva the shares issued by each 

of the SPEs, which are, directly or indirectly, owned by the Company; and (b) assigned to Riva the 

rights and duties related to the acquisition of real estate through the assignment of Purchase and Sale 

Promises entered into between the Company and the respective owners of the real estate properties 

identified in Annex 2 to the Quota Purchase and Sale Agreement and Assignment of Acquisition Rights; 

and (ii) of the “Specialized Consultancy, Real Estate Management Agreement and Other Covenants” 

between the Company, Riva, the SPEs, Alto Buritis Participações Societárias Ltda. and Coroados 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. whereby the Company will render real estate administration and 

management services to Riva, the SPEs, Alto Buritis Participações Societárias Ltda. and to Coroados 

Empreendimentos Imobiliários Ltda.  

 

The purchase and sale of equity interests is being carried out at book value, therefore, having a neutral 

effect on the Company and Riva, given that the Riva´s capital stock, on this date, is wholly owned, 

directly and indirectly, by the Company. The assignment of land acquisition rights is being carried out 

at the value corresponding to the costs incurred by the Company, directly or indirectly, until February 

29, 2020, in the development of the real estate projects to be implemented on them. The service 

rendering was supported by a proposal for the provision of services by a specialized third party, as well 

as studies conducted by the Company's management based on similar studies involving the Company 

itself, its historical costs and performance. 

 

The Company informs that, on this date, (i) Mr. Paulo Antônio Corrêa de Assis submitted to the 

Company's Board of Directors, a resignation letter from the position of Commercial and Incorporation 

Officer of the Company, in order to assume the position as Chief Executive Officer of Riva; and (ii) Mr. 

Paulo Henrique Martins de Sousa submitted to the Company's Board of Directors, a resignation letter 

from the position of Investor Relations Officer of the Company, in order to assume the position as Chief 

Financial and Investor Relations Officer of Riva. Due to Mr. Paulo Henrique Martins de Sousa´s 

resignation, the position of Investor Relations Officer of the Company will be exercised, cumulatively, 

by Mr. Henrique Assunção Paim, the current Chief Financial Officer of the Company. Due to the Mr. 
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Paulo Antônio Corrêa de Assis´s resignation, the position of Commercial Officer will be exercised, 

cumulatively, by Mr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, the current Chief Executive Officer of the 

Company. 

 

This material fact is strictly informative and should not, in any way, be considered an investment 

recommendation in the Offer, which its own launch is still subjected to different factors, such as the 

release of all proper registering from CVM. 

 

In conclusion, the Company compromise to keep its shareholders and the Market informed around the 

relevant progress regarding the Request for Registering, the Offer and any other matter, being available 

for any possible clarification to be necessarily made. 

 

Belo Horizonte, March 4, 2020. 

 

Henrique Assunção Paim  

Investor Relations Officer 

 

 


