
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES,  
NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM DUAS SÉRIES, DA 7ª EMISSÃO DA MRS LOGÍSTICA S.A. 

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”
A MRS Logística S.A. (“Emissora”), em conjunto com o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”) e o BB – Banco de Investimento S.A. (“BB-BI” ou “Coordenador” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), nos termos do disposto 
no artigo 29 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), na Instrução da CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008, no convênio celebrado entre a CVM e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (“ANBIMA”), em 20 de agosto de 2008, conforme alterado, no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, datado de 30 de janeiro de 2014 e no Código ANBIMA de Regulação e 
Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas, datado de 9 de junho de 2010, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública (“Oferta”) de 550.726 (quinhentas e cinquenta mil, setecentas e vinte e seis) debêntures simples, todas nominativas, escriturais, 
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, sendo 336.340 (trezentas e trinta e seis mil, trezentas e quarenta) debêntures da primeira série (“Debêntures da Primeira Série”) e 214.386 (duzentas e quatorze mil, trezentas e oitenta e seis) debêntures 
da segunda série (“Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, “Debêntures”), todas com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão, da 7ª (sétima) emissão (“Emissão”) da

MRS LOGÍSTICA S.A. 
Companhia Aberta - CVM nº 17949

CNPJ/MF sob o nº 01.417.222/0001-77
Praia de Botafogo, nº 228, sala 1.201 E, Botafogo, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ 

No valor total de

R$ 550.726.000,00
(quinhentos e cinquenta milhões, setecentos e vinte e seis mil reais)

sendo R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) correspondentes à oferta base e R$ 50.726.000,00 (cinquenta milhões, setecentos e vinte e seis mil reais)correspondentes à colocação parcial das Debêntures Suplementares (conforme abaixo definido)

CÓDIGO ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRMRSADBS081
CÓDIGO ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRMRSADBS099

A Oferta foi registrada perante a CVM em 25 de fevereiro de 2015, sob o nº CVM/SRE/DEB/2015/002 (Debêntures da Primeira Série) e CVM/SRE/DEB/2015/003 (Debêntures da Segunda Série).

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA AS DEBÊNTURES (RATING) DA STANDARD & POOR’S: brAA+

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, em Duas Séries, da 7ª Emissão da MRS Logística S.A” (“Prospecto Definitivo”) e na “Escritura Particular da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até Duas Séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, da MRS 
Logística S.A.”, celebrada em 30 de dezembro de 2014, entre a Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), representando a comunhão dos Debenturistas, e registrada em 08 de janeiro de 2015, sob o nº ED33000596-
4/000, na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“Escritura de Emissão” e “JUCERJA”, respectivamente), conforme aditada pelo “Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até Duas Séries, 
da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, da MRS Logística S.A.”, celebrado em 12 de fevereiro de 2015, entre a Emissora e o Agente Fiduciário, e protocolado em 19 de janeiro de 2015 na JUCERJA (“1º Aditamento à Escritura de Emissão”).
APROVAÇÃO SOCIETÁRIA

A Emissão e a Oferta serão realizadas com base nas deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Emissora 
realizada em 12 de dezembro de 2014, nos termos do Estatuto Social da Emissora e nos termos do parágrafo 1º, do artigo 59, da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). A ata de referida reunião foi 
devidamente arquivada na JUCERJA em 17 de dezembro de 2014, sob o número 00002710045, e publicada no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro em 19 de dezembro de 2014 e no jornal “Diário Mercantil” em 19, 20 e 21 de dezembro de 2014, nos 
termos da Lei das Sociedades por Ações.

LIQUIDAÇÃO

A totalidade das Debêntures da Primeira Série colocadas pelos Coordenadores foi liquidada no dia 02 de março de 2015 e a totalidade 
das Debêntures da Segunda Série colocadas pelos Coordenadores foi liquidada no dia 03 de março de 2015.

Não foi exercida a opção para distribuição de montante adicional de até 20% (vinte por cento por cento) do total das Debêntures 
inicialmente ofertadas (“Debêntures Adicionais”), nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.

Foi exercida a opção para distribuição de lote suplementar de 10,1452% (dez inteiros mil quatrocentos e cinquenta e dois décimos de 
milésimo por cento) do total das Debêntures inicialmente ofertadas, sem considerar as Debêntures Adicionais, resultando na emissão 
de 50.726 (cinquenta mil setecentas e vinte e seis) debêntures suplementares (“Debêntures Suplementares”), destinadas a atender 
excesso de demanda constatado no Procedimento de Bookbuilding, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400. 

AGENTE FIDUCIÁRIO

O Agente Fiduciário das Debêntures é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira, com sede 
no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 4.200, bloco 08, ala B, salas 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, telefone: (21) 3385-4565, e-mail da área responsável: operacional@pentagonotrustee.
com.br, website: http://www.pentagonotrustee.com.br.

O Agente Fiduciário da Emissão também atua, nesta data, como agente fiduciário das seguintes emissões de debêntures de sociedades 
integrantes do mesmo grupo econômico da Emissora:

(i) 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia flutuante, para 
distribuição pública com esforços restritos de colocação, da Emissora, com vencimento em 01 de fevereiro de 2020, em que foram 
emitidas 30.000 (trinta mil) debêntures, na data de emissão, no valor total de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). Até a 
presente data foram verificados eventos de amortização, conforme previsão na respectiva escritura de emissão. Até a presente data 
não foi verificado qualquer evento de resgate, conversão, repactuação e inadimplemento. Na data da emissão, as debêntures da 4ª 
(quarta) emissão da Emissora possuíam garantias flutuantes, com privilégio geral sobre os ativos da Emissora, nos termos do parágrafo 
1º do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, conforme previsão na escritura de emissão; 
(ii) 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição 
pública com esforços restritos de colocação, da Emissora, com vencimento em 18 de julho de 2018, em que foram emitidas 300.000 
(trezentas mil) debêntures, na data de emissão, no valor total de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). Até a presente data 
não foi verificado qualquer evento de resgate, amortização, conversão, repactuação e inadimplemento; 

(iii) 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição 
pública com esforços restritos de colocação, da Emissora, com vencimento em 10 de dezembro de 2019, em que foram emitidas 
30.000 (trinta mil) debêntures, na data de emissão, no valor total de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). Até a presente 
data não foi verificado qualquer evento de resgate, amortização, conversão, repactuação e inadimplemento; 

(iv) 8ª (oitava) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Vale S.A., com 
vencimento em 15 de janeiro de 2021 para as debêntures da 1ª (primeira) série, 15 de janeiro de 2024 para as debêntures da 
2ª (segunda) série, 15 de janeiro de 2026 para as debêntures da 3ª (terceira) série e 15 de janeiro de 2029 para as debêntures 
da 4ª (quarta) série, em que foi emitido 1.000.000 (um milhão) de debêntures, sendo 600.000 (seiscentas mil) debêntures para 
a 1ª (primeira) série, 150.000 (cento e cinquenta mil) debêntures para a 2ª (segunda) série, 100.000 (cem mil) debêntures para 
a 3ª (terceira) série, 150.000 (cento e cinquenta mil) debêntures para a 4ª (quarta) série, na data de emissão, no valor total de 
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). Até a presente data não foi verificado qualquer evento de resgate, amortização, conversão, 
repactuação e inadimplemento; 

(v) 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, para distribuição 
pública com esforços restritos de colocação, da Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”), com vencimento final em 30 de março 
de 2015 para as debêntures da 1ª (primeira) série e 06 de setembro de 2015 para as debêntures da 2ª (segunda) série, em que 
foram emitidas 156.500 (cento e cinquenta e seis mil e quinhentas) debêntures, sendo 106.500 (cento e seis mil e quinhentas) 
debêntures para a 1ª (primeira) série e 50.000 (cinquenta mil) debêntures para a 2ª (segunda) série, na data de emissão, no valor 
de R$ 1.565.000,00 (um bilhão, quinhentos e sessenta e cinco milhões de reais). Até a presente data foram verificados eventos de 
amortização, conforme previsão na respectiva escritura de emissão. Até a presente data não foi verificado qualquer evento de resgate, 
repactuação e inadimplemento; e 

(vi) 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição 
pública com esforços restritos de colocação, da CSN, com vencimento final em 28 de março de 2021, em que foram emitidas 40.000 
(quarenta mil) debêntures, na data de emissão, no valor de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais). Até a presente data 
não foi verificado qualquer evento de amortização, resgate, repactuação e inadimplemento.

Para maiores informações sobre o Agente Fiduciário e sobre as emissões de debêntures de sociedades integrantes do grupo 
econômico da Emissora nas quais também atua como agente fiduciário, vide seção “Informações Sobre a Oferta – Agente Fiduciário” 
do Prospecto Definitivo.

ESCRITURADOR MANDATÁRIO

A instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures é a Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brig. Faria Lima 3400, 10º andar (www.itau.com.br).

BANCO LIQUIDANTE

A instituição prestadora dos serviços de banco liquidante das Debêntures é o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, 11º andar (www.
itau.com.br).

O Anúncio de Encerramento poderá ser obtido eletronicamente nas seguintes páginas da internet:

• Emissora – MRS Logística S.A
(www.mrs.com.br - Clicar em “Relações com Investidores”, clicar em “Informações aos Investidores”, clicar em “Debêntures” e, por 
fim, clicar em “Anúncio de Encerramento – 7ª Emissão de Debêntures” do campo da 7ª Emissão de Debêntures)

• Coordenador Líder –  Banco Santander (Brasil) S.A.
(www.santander.com.br/prospectos - Clicar em “Ofertas Concluídas” e, por fim, localizar o “Anúncio de Encerramento de Oferta 
Pública de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, da 7ª 
Emissão da MRS Logística S.A.” e clicar em “Download Do Anúncio de Encerramento”)

• Coordenador –  BB-Banco de Investimento S.A.
(http://www.bb.com.br/ofertapublica - Neste website, localizar “Ofertas em Andamento”, acessar “MRS Logística S.A” e depois 
acessar “Leia o Anúncio de Encerramento”)

W W W . M R S . C O M . B R

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição 
e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA,garantia da veracidade das 
informações prestadas ou jugalmento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores 
mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

COORDENADORCOORDENADOR LÍDER

• Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(http://www.cvm.gov.br - Nessa página clicar em “Participantes do Mercado”, depois clicar em “Companhias Abertas”, depois clicar 
em “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações”, digitar “MRS Logística S/A”, posteriormente clicar em “MRS Logística S/A”, clicar em 
“Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e clicar em download do “Anúncio de Encerramento da 7ª Emissão de Debêntures 
para Distribuição Pública”)

• CETIP S.A. – Mercados Organizados
(http://www.cetip.com.br - Em tal página, clicar em “Comunicados e Documentos” e selecionar o link “Publicação de Ofertas 
Públicas”; em seguida, selecionar “Publicação de Ofertas Públicas” no campo “Categoria de Documento”, digitar “MRS Logística 
S.A.” no campo “Título” e clicar em “Buscar”. Em seguida, selecionar Anúncio de Encerramento da presente Emissão para efetuar 
o download).

• BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(http://www.bmfbovespa.com.br - Em tal página, localizar “Empresas Listadas” e clicar em “Conheça as companhias listadas na Bolsa”; 
em seguida, digitar “MRS Logistica S.A.”, clicar em “MRS Logistica S.A.”, acessar “Informações Relevantes”, clicar em “Documentos 
de Oferta de Distribuição Pública” e clicar em “Anúncio de Encerramento da 7ª Emissão de Debêntures para Distribuição Pública”)

A distribuição pública das Debêntures da Primeira Série foi registrada junto à CVM em 25 de fevereiro de 2015, sob o 
nº CVM/SRE/DEB/2015/002. 

A distribuição pública das Debêntures da Segunda Série foi registrada junto à CVM em 25 de fevereiro de 2015 sob o 
nº CVM/SRE/DEB/2015/003.

Dados Finais de Colocação das Debêntures estão indicados no quadro abaixo:

Debêntures da Primeira Série
Tipo de Subscritores das Debêntures

Adquirentes Debêntures Adquiridas Valor de Subscrição (R$)

Pessoas físicas 1.147 242.091 242.091.000,00 

Clubes de investimento - - -

Fundos de investimento - - -

Entidades de previdência privada - - -

Companhias seguradoras - - -

Investidores estrangeiros - - -

Instituições intermediárias participantes do consórcio 
de distribuição

1 17.000 17.000.000,00 

Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos 
participantes do consórcio

- - -

Demais instituições financeiras 8 61.799 61.799.000,00 

Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos 
participantes do consórcio

- - -

Demais pessoas jurídicas - - -

Sócios, administradores, empregados, prepostos 
e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos 
participantes do consórcio

7 15.450 15.450.000,00 

Outros - - -

Total 1.163 336.340 336.340.000,00 

Debêntures da Segunda Série
Tipo de Subscritores das Debêntures

Adquirentes Debêntures Adquiridas Valor de Subscrição (R$)

Pessoas físicas 255 48.919 48.919.000,00 

Clubes de investimento - - -

Fundos de investimento - - -

Entidades de previdência privada - - -

Companhias seguradoras - - -

Investidores estrangeiros - - -

Instituições intermediárias participantes do consórcio 
de distribuição

1 22.000 22.000.000,00 

Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos 
participantes do consórcio

- - -

Demais instituições financeiras 7 143.167 143.167.000,00 

Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos 
participantes do consórcio

- - -

Demais pessoas jurídicas - - -

Sócios, administradores, empregados, prepostos 
e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos 
participantes do consórcio

2 300 300.000,00 

Outros - - -

Total 265 214.386 214.386.000,00 

As Debêntures foram registradas para (a) distribuição no mercado primário por meio (i) do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, 
administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”), sendo a distribuição das Debêntures liquidada 
financeiramente por meio da CETIP, e/ou (ii) do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela 
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sendo a distribuição das Debêntures liquidada 
financeiramente por meio da BM&FBOVESPA; e (b) negociação no mercado secundário por meio (i) do Módulo CETIP 21 – Títulos e 
Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente 
por meio da CETIP e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; e/ou (ii) do PUMA Trading System Plataforma Unificada 
de Multi Ativos da BM&FBOVESPA, administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações das Debêntures 
liquidadas financeiramente por meio da BM&FBOVESPA e as Debêntures custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA.

A taxa final utilizada para cálculo dos Juros Remuneratórios da Primeira Série e dos Juros Remuneratórios da Segunda Série foi 
verificada por meio do Procedimento de Bookbuilding e ratificada por meio do 1º Aditamento à Escritura de Emissão.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS 
DEBÊNTURES DISTRIBUÍDAS.


