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“LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE  
REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA,  

EM ESPECIAL AS RESPECTIVAS SEÇÕES  
DE FATORES DE RISCO”.

Para entendimento dos riscos associados ao investimento nas Debêntures, é importante a leitura da seção “Fatores de Risco Relacionados com a Oferta e as Debêntures” do Prospecto 
Preliminar e das seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência da Emissora, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar. Demais informações a 
respeito da Oferta poderão ser obtidas nas seções “Sumário da Oferta” e “Informações Sobre a Oferta” do Prospecto Preliminar, cujas cópias estão disponíveis nos endereços eletrônicos 

indicados no item “Informações Adicionais”, deste Material Publicitário.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

MRS LOGÍSTICA S.A.
Companhia Aberta - CVM nº 1794-9

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$ 500.000.000,00
(Quinhentos milhões de reais)

Debêntures incentivadas com benefício tributário nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 12.431
Os recursos desta Oferta serão utilizados integralmente para financiamento de projeto de investimento no setor de transportes, o qual foi considerado como prioritário 

pelo Ministério dos Transportes, nos termos da Portaria do Ministério dos Transportes nº 398, de 18 de novembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União 
em 19 de novembro de 2014 (“Portaria 398 do Ministério dos Transportes”)

CÓDIGO ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRMRSADBS081

CÓDIGO ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRMRSADBS099

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

Os termos iniciados em letras maiúsculas neste documento terão o significado a eles aqui atribuído ou o atribuído no Prospecto Preliminar, ainda que posteriormente ao seu uso.

Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão, incluindo recursos obtidos, eventualmente, com a colocação de Debêntures Suplementares e/ou Debêntures Adicionais, serão 
utilizados integralmente para financiamento de Projeto de Investimento de acordo com o quadro de usos e fontes apresentado quando do enquadramento do Projeto de Investimento como 
prioritário nos termos da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), observado o disposto abaixo.

Antes de decidir adquirir as Debêntures, objeto da presente Oferta, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas no prospecto preliminar da Oferta, 
incorporando por referência o formulário de referência da Emissora elaborado nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada ( “Formulário de Referência” 
e “Prospecto Preliminar”, respectivamente, respectivamente), em especial as seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, e a seção “Fatores de Risco 
Relacionados com a Oferta e as Debêntures” do Prospecto Preliminar. O exemplar do Prospecto Preliminar poderá ser obtido nos endereços eletrônicos indicados no item “Informações Adicionais” abaixo 

SUMÁRIO DE TERMOS E CONDIÇÕES
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 Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 17 de dezembro de 2014, 
sob o número 00002710045, e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (“DOERJ”) 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.

Emissora MRS Logística S.A., sociedade por ações de propósito específico, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, localizada na Praia de Botafogo, nº 
228, sala 1201 E, Botafogo, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.417.222/0001-77 (“Emissora”).

Coordenador Líder Banco Santander (Brasil) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.235, 26º andar, parte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Coordenador Líder”).

Coordenadores Coordenador Líder e BB - Banco de Investimento S.A. (“Coordenador” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”). 

Instituições Participantes da Oferta Os Coordenadores, em conjunto com outras instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários convidadas pelos Coordenadores 
para atuar como participantes especiais e/ou instituições consorciadas, em nome e com a concordância da Emissora, devendo, neste caso, ser celebrados contratos 
de adesão com as respectivas instituições financeiras contratadas.

7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, 
EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA
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Banco Liquidante Itaú Unibanco S.A. (“Banco Liquidante”).

Escriturador Mandatário Itaú Corretora de Valores S.A. (“Escriturador Mandatário”).

Formador de Mercado Banco Santander (Brasil) S.A. (“Formador de Mercado”). O Formador de Mercado foi contratado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, 
conforme alterada, para exercer a atividade de formador de mercado (market maker) para as Debêntures, com a finalidade de garantir a existência e a permanência de 
ofertas firmes diárias de compra e venda para as Debêntures, na CETIP, pelo prazo de 12 (doze) meses contados da Data de Integralização da Primeira Série (ou da Data de 
Integralização da Segunda Série, caso não sejam emitidas Debêntures da Primeira Série). O Formador de Mercado terá seu direito de subscrição limitado à quantidade máxima 
de 20.000 (vinte mil) Debêntures, sendo que o Formador de Mercado deverá adquirir as Debêntures observadas as taxas finais de remuneração das respectivas Debêntures 
estabelecidas durante o Procedimento de Bookbuilding. Dessa forma, não será aplicável ao Formador de Mercado a restrição prevista no artigo 55 da Instrução CVM 400.

Classificação de Risco Standard & Poor’s: “brAA+”.

Debêntures Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries, da 7ª (sétima) emissão da Emissora, todas nominativas e escriturais 
(“Debêntures”). Ressalvadas as referências expressas às Debêntures da Primeira Série ou às Debêntures da Segunda Série, todas as referências às “Debêntures” 
devem ser entendidas como referências às Debêntures da Primeira Série e às Debêntures da Segunda Série, em conjunto.

Data de Emissão 15 de fevereiro de 2015 (“Data de Emissão”).

Valor Total da Emissão R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) na Data de Emissão, sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais (“Valor Total da 
Emissão”), sendo certo que o aumento da Oferta estará limitado a 28,66% (vinte e oito inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do Valor Total da Emissão, 
de forma a respeitar o valor máximo do Projeto de Investimento aprovado nos termos da Portaria 398 do Ministério dos Transportes. 

Quantidade Serão emitidas 500.000 (quinhentas mil) Debêntures, sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais, sendo que a quantidade de 
Debêntures a ser alocada em cada uma das séries da Emissão será definida em sistema de vasos comunicantes, conforme a demanda pelas Debêntures apurada após 
a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que a quantidade de Debêntures de uma das séries deverá ser diminuída da quantidade de Debêntures 
total da Emissão, definindo, portanto, a quantidade de Debêntures a ser alocada na outra série.

Debêntures Suplementares Nos termos do artigo 24 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a quantidade de Debêntures 
inicialmente ofertada, sem considerar as Debêntures Adicionais, poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em até 75.000 (setenta e cinco 
mil) Debêntures suplementares, nas mesmas condições das Debêntures inicialmente ofertadas, destinadas a atender excesso de demanda que eventualmente seja 
constatado no Procedimento de Bookbuilding, conforme opção outorgada pela Emissora aos Coordenadores no Contrato de Distribuição, que somente poderá ser 
exercida pelos Coordenadores em comum acordo com a Emissora, até a data de divulgação do Anúncio de Início (“Debêntures Suplementares”), sendo certo 
que o aumento da Oferta (incluindo as Debêntures Adicionais) estará limitado a 28,66% (vinte e oito inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do Valor Total 
da Emissão, de forma a respeitar o valor máximo do Projeto de Investimento aprovado nos termos da Portaria 398 do Ministério dos Transportes. A critério dos 
Coordenadores e da Emissora, conforme verificado pelo Procedimento de Bookbuilding, as Debêntures Suplementares poderão ser Debêntures da Primeira Série e/
ou Debêntures da Segunda Série.

Debêntures Adicionais Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a Emissora poderá aumentar a quantidade de Debêntures com relação à quantidade inicialmente 
ofertada, sem considerar as Debêntures Suplementares, em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 100.000 (cem mil) Debêntures adicionais, nas mesmas 
condições das Debêntures originalmente ofertadas, sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM, até a data de divulgação do Anúncio de Início 
(“Debêntures Adicionais”), sendo certo que o aumento da Oferta (incluindo as Debêntures Suplementares) estará limitado a 28,66% (vinte e oito inteiros e sessenta 
e seis centésimos por cento) do Valor Total da Emissão, de forma a respeitar o valor máximo do Projeto de Investimento aprovado nos termos da Portaria 398 do 
Ministério dos Transportes. A critério dos Coordenadores e da Emissora, conforme verificado no Procedimento de Bookbuilding, as Debêntures Adicionais poderão 
ser Debêntures da Primeira Série e/ou Debêntures da Segunda Série.

Valor Nominal Unitário As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).

Forma e Comprovação de Titularidade 
das Debêntures

As Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade 
das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador Mandatário. Adicionalmente, para as Debêntures custodiadas 
eletronicamente na CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”), será expedido por esta extrato em nome do Debenturista que servirá de comprovante de 
titularidade de tais Debêntures, e, para as Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores (“BM&FBOVESPA”), será expedido por esta, extrato em 
nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures.

Conversibilidade e Permutabilidade As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora, nem permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários 
de qualquer natureza.

Espécie As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, da Lei das Sociedades por Ações, e não conferirão qualquer privilégio especial ou geral aos 
seus titulares, nem especificarão bens para garantir eventual execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Emissora decorrentes das Debêntures. 

O investidor deve ler a seção “Fatores de Risco Relacionados com a Oferta e as Debêntures - As Debêntures são da espécie quirografária, sem garantia 
e sem preferência.” do Prospecto Preliminar.

Séries A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries, sendo as debêntures objeto da Emissão distribuídas no âmbito da primeira série doravante denominadas “Debêntures 
da Primeira Série” (e os titulares das Debêntures da Primeira Série, “Debenturistas da Primeira Série”), as debêntures objeto da Emissão distribuídas no âmbito 
da segunda série doravante denominadas “Debêntures da Segunda Série” (e os titulares das Debêntures da Segunda Série, “Debenturistas da Segunda Série”) 
e as Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série, em conjunto, doravante denominadas “Debêntures” (e os Debenturistas da Primeira Série, 
em conjunto com os Debenturistas da Segunda Série, “Debenturistas”). Qualquer série poderá não ser emitida, a depender o resultado do Procedimento de 
Bookbuilding, hipótese em que a totalidade das Debêntures será emitida em série única. 
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Destinação dos Recursos Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão, incluindo recursos obtidos, eventualmente, com a colocação de Debêntures Suplementares e/ou Debêntures 
Adicionais, serão utilizados integralmente para financiamento de investimento no setor de transportes (“Projeto de Investimento”), o qual foi considerado como 
prioritário pelo Ministério dos Transportes, nos termos da Portaria 398 do Ministério dos Transportes, nos termos da Lei 12.431, do Decreto nº 7.603, de 9 de 
novembro de 2011 e da Portaria GM nº 9, de 27 de janeiro de 2012, do Ministério dos Transportes, de acordo com o quadro de usos e fontes apresentado quando 
do enquadramento do Projeto de Investimento como prioritário nos termos da Lei 12.431. 

Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Oferta poderão ser alocados para o pagamento futuro ou para o reembolso de gastos, despesas ou dívidas 
relacionados ao Projeto de Investimento, que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta. A utilização 
de recursos líquidos da Oferta para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados ao Projeto de Investimento (bem como eventuais comprovações e 
outros requisitos relacionados a essa destinação), obedecerá sempre os requisitos e condições estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”), conforme 
competência a ele outorgada pela Lei 12.431, nos termos da Resolução do CMN nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011, ou norma posterior que a altere, substitua ou 
complemente.

O Projeto de Investimento visa aumentar o volume de carga transportada e a eficiência dos serviços desempenhados no trecho sob concessão da Emissora, nos 
Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, nos termos do Contrato de Concessão, e está segregado em duas frentes principais: (i) revitalização da via 
permanente; e (ii) implantação do sistema de controle de trens baseado em comunicação - CBTC, abaixo descritas.

Frente do Projeto de Investimento (i) revitalização da via permanente

Objetivo Atuação preventiva na manutenção das boas condições da via permanente a fim de aumentar a confiabilidade e a 
disponibilidade da operação da MRS.

A revitalização ocorre por meio de diversas ações, entra as quais, destacam-se (i) substituição de trilhos; (ii) substituição 
de dormentes; (iii) tratamento de contenções e aterros críticos; (iv) instalação de telas de contenção; (v) drenagem e 
recuperação de túneis ao longo da malha; e (vi) substituição de outros materiais adicionais, tais como a brita.

Em linhas gerais, a MRS aplicou ou aplicará em sua faixa de domínio 31.915 toneladas de trilhos em obras de 
substituição e/ou duplicação da via, o que corresponde a, aproximadamente, um trecho de 479 km de linha férrea 
sob concessão da MRS, em locais tais como Ferrovia do Aço (Km 0 a 292), Paraopena, Ramal Cimento Barroso, Barra 
do Piraí e Linha Centro (km 108 a 489).

Além dos trilhos, também foram ou serão consumidos um total de 403.766 dormentes nas intervenções realizadas 
na via permanente, em locais tais como Ferrovia do Aço (Km 0 a 292), Km 64 - Brisamar, Paraopena, Ramal Cimento 
Barroso, Barra do Piraí, Linha Centro (km 108 a 489) e Pindamonhangaba - Saudade

Volume Estimado para realização desta 
frente do Projeto de Investimento R$ 405.172.000,00

Frente do Projeto de Investimento (ii) implantação do sistema de controle de trens baseado em comunicação - CBTC

Objetivo Finalizar a implantação do sistema de controle de trens CBTC - Communication Based Train Control, que integra 
os sistemas de sinalização, do centro de controle da operação e de bordo das locomotivas através de uma rede de 
telecomunicações de dados, permitindo o adensamento da malha e a expansão da capacidade produtiva com nível 
maior de segurança, tendo em vista a menor dependência da ação humana. A MRS foi a primeira ferrovia de carga 
no mundo, de acordo com ANTT, ERTMS.ORG, CAETS e SATW, a operar com o CBTC.

Com o CBTC, os trens trafegam em intervalos menores em função do monitoramento eletrônico e preciso, 
possibilitando assim o aumento da capacidade de transporte de cargas da MRS. A confiabilidade do CBTC também 
permite que sejam colocados mais trens na malha, com menor intervalo entre as composições, aumentando 
a capacidade e a produtividade, e garantindo uma operação mais segura, com ganhos, ainda, na economia de 
combustível (pelo maior controle da velocidade) e na melhora na condução para o maquinista.

Desta maneira, com o CBTC, (i) há maior fluidez e capacidade de acumulação de trens; (ii) há comunicação e 
sinalização entre o trem e o centro de controle da operação através de rede de dados; (iii) o maquinista visualiza/
entende em quais condições está operando; (iv) há maior controle no cumprimento de regras operacionais; (v) existe 
monitoramento preditivo da infraestrutura através de software de gerenciamento de redes.

Ao longo dos anos de implantação do CBTC os seguintes investimentos foram feitos: (i) substituição da sinalização 
do trecho da Ferrovia do Aço e Pombal a Guaíba; (ii) aquisição e instalação de bordos para locomotivas e veículos 
auxiliares; (iii) implementação de rede de telecom dados; (iv) obras de infraestrutura de energia; e (v) desenvolvimento 
de softwares e implementação de um novo sistema de controle para o centro de controle operacional.

Volume Estimado para realização desta 
frente do Projeto de Investimento R$ 238.150.000,00

Para maiores informações, veja a seção “Destinação dos Recursos” do Prospecto Preliminar.
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Colocação e Procedimento de 
Distribuição

As Debêntures serão objeto de distribuição pública, nos termos do “Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 7ª Emissão da MRS Logística S.A.” (“Contrato 
de Distribuição”), com a intermediação dos Coordenadores, sob: (i) o regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade das Debêntures, sem 
considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais; e (ii) o regime de melhores esforços de colocação, com relação às Debêntures Suplementares e 
às Debêntures Adicionais. 

Para mais informações acerca do regime de colocação das Debêntures, veja a seção “Informações Sobre a Oferta - Contrato de Distribuição - Colocação e Procedimento 
de Distribuição” do Prospecto Preliminar.

Público Alvo O público alvo da Oferta, levando-se sempre em conta o perfil de risco dos seus destinatários, é composto por: (a) Investidores Qualificados, exceto pelas pessoas 
físicas e jurídicas citadas no inciso IV do artigo 109 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada (“Instrução CVM 409”); (b) fundos 
de investimento que não se enquadrem na definição de Investidores Qualificados, cujos regulamentos permitam investimentos em ativos financeiros privados de 
renda fixa com prazos compatíveis com os das Debêntures; ou (c) pessoas físicas e jurídicas que desejarem aplicar mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
para subscrição das Debêntures objeto da Oferta (“a”, “b” e “c”, em conjunto, “Investidores Institucionais”); e (d) pessoas físicas, pessoas jurídicas e clubes de 
investimento registrados na BM&FBOVESPA que não estejam compreendidos na definição de Investidores Institucionais e que realizem Pedido de Reserva para a 
quantidade mínima de 1 (uma) Debênture e a quantidade máxima de 300 (trezentas) Debêntures (“Investidores de Varejo”). Para os fins da Oferta, consideram-
se “Investidores Qualificados” aqueles definidos pelo artigo 109 da Instrução CVM 409, quais sejam: (i) instituições financeiras; (ii) companhias seguradoras e 
sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros 
em valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio; (v) 
fundos de investimento destinados exclusivamente a Investidores Qualificados; (vi) administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela 
CVM, em relação a seus recursos próprios; e (vii) regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios. 

Oferta de Varejo Os Investidores de Varejo terão o período compreendido entre o 5º (quinto) Dia Útil após a disponibilização do Prospecto Preliminar e o 1º (primeiro) Dia Útil (inclusive) 
antes da realização do Procedimento de Bookbuilding para realizarem os seus Pedidos de Reserva para as Debêntures.

O montante mínimo de 50.000 (cinquenta mil) Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais), ou seja, 10% (dez por cento) 
do Valor Total da Emissão, será destinado, prioritariamente, à colocação pública para Investidores de Varejo no âmbito da Oferta de Varejo, que realizarem pedido de 
reserva (“Pedido de Reserva”). Cada um dos Investidores de Varejo interessado efetuará Pedido de Reserva de Debêntures perante uma única Instituição Participante 
da Oferta, mediante preenchimento do Pedido de Reserva, sem necessidade de depósito prévio do investimento pretendido, observada a quantidade mínima de 
1 (uma) Debênture, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão, e a quantidade máxima de 300 (trezentas) Debêntures, no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), na Data de Emissão, por Investidor de Varejo no Período de Reserva.

Para mais informações acerca da Oferta de Varejo, veja a seção “Informações Sobre a Oferta - Contrato de Distribuição - Oferta de Varejo” do Prospecto Preliminar.

Oferta Institucional Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Debêntures remanescentes serão destinadas aos Investidores Institucionais, não sendo admitidas reservas antecipadas 
e inexistindo para estes investidores valores mínimos ou máximos de investimento. 

Para mais informações acerca da Oferta Institucional, veja a seção “Informações Sobre a Oferta - Contrato de Distribuição - Oferta Institucional” do Prospecto 
Preliminar.

Procedimento de Bookbuilding Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores nos termos do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 
23 e do artigo 44 da Instrução CVM 400, mediante a verificação, com os potenciais investidores, do interesse de investimento nas Debêntures, em diferentes níveis 
de taxas de juros, para a definição, em conjunto com a Emissora: (i) dos Juros Remuneratórios da Primeira Série e dos Juros Remuneratórios da Segunda Série; e (ii) 
da quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série (“Procedimento de Bookbuilding”), considerando, inclusive, a emissão e a quantidade das Debêntures 
Adicionais e das Debêntures Suplementares, conforme o caso. O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de 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.” (“Escritura de Emissão”), sem necessidade de nova aprovação societária pela Emissora. 

Poderão participar do Procedimento de Bookbuilding os investidores do público alvo da Oferta, incluindo (i) acionistas, controladores ou administradores da Emissora; 
(ii) controladores ou administradores de quaisquer dos Coordenadores; (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta; ou (iv) cônjuges, companheiros, ascendentes, 
descendentes ou colaterais até o segundo grau de qualquer uma das pessoas referidas nas alíneas (i) a (iii) acima (em conjunto, “Pessoas Vinculadas”), que poderão 
subscrever Debêntures até o limite de 15% (quinze por cento) do total de Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais). Caso 
seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais), não será 
permitida a colocação de Debêntures junto a investidores que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento apresentadas por investidores que sejam 
Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Esta vedação não se aplica ao Formador de Mercado, uma vez que 
o direito de subscrever e a quantidade máxima de valores mobiliários a ser subscrita estarão divulgados nos Prospectos. Os Investidores de Varejo não participarão 
do Procedimento de Bookbuilding e, consequentemente, não farão parte da definição da taxa final dos Juros Remuneratórios da Primeira Série e da taxa final dos 
Juros Remuneratórios da Segunda Série. Os investidores deverão ler a seção “Fatores de Risco Relacionados com a Oferta e as Debêntures - A participação 
de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a definição da taxa final dos Juros 
Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série e/ou da taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série e o investimento por 
Pessoas Vinculadas poderá ocasionar um impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado secundário” do Prospecto Preliminar.

Prazo de Colocação Os Coordenadores realizarão a distribuição pública das Debêntures no prazo de até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início ou até 31 de 
março de 2015, o que ocorrer primeiro, desde que tenham sido cumpridas as condições precedentes previstas no Contrato de Distribuição.

Forma e Preço de Integralização As Debêntures serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, sendo que todas as Debêntures da Primeira Série serão integralizadas em uma única data (“Data 
de Integralização da Primeira Série”) e todas as Debêntures da Segunda Série serão integralizadas em uma mesma data, que poderá ser a Data de Integralização 
da Primeira Série ou o Dia Útil subsequente (“Data de Integralização da Segunda Série”). As Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, pelo 
Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração da Primeira Série ou da Remuneração da Segunda Série, conforme o caso, calculada de forma exponencial pro rata 
temporis desde a Data de Emissão até a Data de Integralização da Primeira Série ou a Data de Integralização da Segunda Série, conforme o caso, de acordo com as 
normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme aplicável (“Preço de Integralização”).
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MATERIAL PUBLICITÁRIO

Registro para Distribuição e 
Negociação

As Debêntures serão registradas para (a) distribuição no mercado primário por meio (i) do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado 
pela 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, 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.

Prazo e Data de Vencimento das 
Debêntures da Primeira Série

Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado (desde que legalmente permitido) e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures previstas 
na Escritura de Emissão, o prazo de vencimento das Debêntures da Primeira Série será de 7 (sete) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 
de fevereiro de 2022.

Prazo e Data de Vencimento das 
Debêntures da Segunda Série

Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado (desde que legalmente permitido) e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures previstas 
na Escritura de Emissão, o prazo de vencimento das Debêntures da Segunda Série será de 10 (dez) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 
15 de fevereiro de 2025.

Amortização Programada Observado o disposto na Escritura de Emissão e sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado (desde que legalmente permitido) e/ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, quando aplicável: 

(i) o Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures da Primeira Série será amortizado em 2 (duas) parcelas anuais, iguais e consecutivas a partir do 6º (sexto) 
ano contado da Data de Emissão (inclusive), sendo: (a) a primeira parcela correspondente a 50,00% (cinquenta por cento) do Valor Nominal Unitário atualizado das 
Debêntures da Primeira Série, em 15 de fevereiro de 2021; e (b) a segunda parcela correspondente ao saldo do Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures da 
Primeira Série, em 15 de fevereiro de 2022; e 

(ii) o Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures da Segunda Série será amortizado em 3 (três) parcelas anuais e consecutivas a partir do 8º (oitavo) ano contado 
da Data de Emissão (inclusive), sendo: (a) a primeira parcela correspondente a 33,3333% (trinta e três inteiros e três mil, trezentos e trinta e três décimos de milésimo 
por cento) do Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures da Segunda Série, em 15 de fevereiro de 2023; (b) a segunda parcela correspondente a 33,3333% 
(trinta e três inteiros e três mil, trezentos e trinta e três décimos de milésimo por cento) do Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures da Segunda Série, em 15 de 
fevereiro de 2024; e (c) a terceira parcela correspondente ao saldo do Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures da Segunda Série, em 15 de fevereiro de 2025.

Atualização Monetária O Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a partir da Data de Emissão, calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis até a integral liquidação das Debêntures, 
sendo o produto da Atualização Monetária incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário (ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso) das 
Debêntures, calculado de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão (“Atualização Monetária”). Para maiores informações, vide seção “Informações 
Sobre a Oferta - Características das Debêntures - Remuneração - Atualização Monetária” do Prospecto Preliminar.

Juros Remuneratórios da Primeira Série Sobre o Valor Nominal Unitário atualizado ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário atualizado, conforme aplicável, das Debêntures da Primeira Série, incidirão 
juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com 
o Procedimento de Bookbuilding, limitado a uma taxa máxima de 20 (vinte) pontos base ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida 
exponencialmente ao equivalente à média aritmética das taxas anuais aplicáveis às Notas do Tesouro Nacional - Série B, com vencimento em 15 de agosto de 2022, 
divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) no 3º (terceiro), no 4º (quarto) e no 5º (quinto) Dias Úteis anteriores à data de 
realização do Procedimento de Bookbuilding (excluindo-se a data de realização do Procedimento de Bookbuilding no cômputo de dias) (“Juros Remuneratórios 
da Primeira Série” e, em conjunto com a Atualização Monetária, “Remuneração da Primeira Série”). A taxa final a ser utilizada para fins de cálculo dos Juros 
Remuneratórios da Primeira Série, uma vez definida em conformidade com o Procedimento de Bookbuilding, será ratificada por meio de aditamento à Escritura de 
Emissão. Os Juros Remuneratórios da Primeira Série serão calculados de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Para maiores informações, vide seção 
“Informações Sobre a Oferta - Características das Debêntures - Remuneração - Juros Remuneratórios da Primeira Série” do Prospecto Preliminar.

Sem prejuízo, quando aplicável, dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado (desde que legalmente permitido) e/ou vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures da Primeira Série nos termos da Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios da Primeira Série serão pagos anualmente, sendo que o 
primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios da Primeira Série será devido em 15 de fevereiro de 2016 e o último será devido na Data de Vencimento da Primeira Série.

Juros Remuneratórios da Segunda 
Série

Sobre o Valor Nominal Unitário atualizado ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário atualizado, conforme aplicável, das Debêntures da Segunda Série, incidirão 
juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o 
Procedimento de Bookbuilding, limitado a uma taxa máxima de 35 (trinta e cinco) pontos base ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida 
exponencialmente ao equivalente à média aritmética das taxas anuais aplicáveis às Notas do Tesouro Nacional - Série B, com vencimento em 15 de agosto de 2024 
divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) no 3º (terceiro), no 4º (quarto) e no 5º (quinto) Dias Úteis anteriores à data de 
realização do Procedimento de Bookbuilding (excluindo-se a data de realização do Procedimento de Bookbuilding no cômputo de dias) (“Juros Remuneratórios 
da Segunda Série” e, em conjunto com a Atualização Monetária, “Remuneração da Segunda Série”). A taxa final a ser utilizada para fins de cálculo dos Juros 
Remuneratórios da Segunda Série, uma vez definida em conformidade com o Procedimento de Bookbuilding, será ratificada por meio de aditamento à Escritura de 
Emissão. Os Juros Remuneratórios da Segunda Série serão calculados de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Para maiores informações, vide seção 
“Informações Sobre a Oferta - Características das Debêntures - Remuneração - Juros Remuneratórios da Segunda Série” do Prospecto Preliminar.

Sem prejuízo, quando aplicável, dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado (desde que legalmente permitido) e/ou vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures da Segunda Série nos termos da Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios da Segunda Série serão pagos anualmente, sendo que o 
primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios da Segunda Série será devido em 15 de fevereiro de 2016 e o último será devido na Data de Vencimento da Segunda Série.

Repactuação Programada Não haverá repactuação programada das Debêntures.

Resgate Antecipado Facultativo É vedada a liquidação antecipada das Debêntures por meio de resgate ou pré-pagamento facultativo, salvo na forma que vier a ser regulamentada pelo CMN, em 
conformidade com o disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II da Lei 12.431, e exclusivamente por meio da Oferta de Resgate Antecipado.
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Oferta de Resgate Antecipado A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e desde que legalmente permitido, realizar, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado, total ou parcial, das Debêntures 
em Circulação, em geral ou por série, conforme definido pela Emissora, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, que será endereçada a todos os 
Debenturistas (ou a todos os Debenturistas de determinada série da Emissão, conforme definido pela Emissora), sem distinção, assegurada a igualdade de condições 
a todos os Debenturistas (ou a todos os Debenturistas da respectiva série, conforme o caso), para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, 
de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”). Para mais informações acerca da Oferta de Resgate 
Antecipado, veja as seções “Informações Sobre a Oferta - Características das Debêntures - Oferta de Resgate Antecipado” e “Fatores de Risco Relacionados 
com a Oferta e as Debêntures - As Debêntures poderão ser objeto de Aquisição Antecipada Facultativa e/ou Oferta de Resgate Antecipado nos termos 
previstos na Escritura de Emissão, o que poderá impactar de maneira adversa na liquidez das Debêntures no mercado secundário” do Prospecto Preliminar. 

Aquisição Antecipada Facultativa A Emissora poderá, a partir de 16 de fevereiro de 2017, nos termos do inciso II do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.431, adquirir no mercado as Debêntures 
em Circulação, por preço não superior ao respectivo Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso), devendo tal fato constar do 
relatório da administração e das demonstrações financeiras, ou por preço superior ao respectivo Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário, 
conforme o caso), desde que observadas as regras expedidas pela CVM, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações e na 
regulamentação aplicável. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão, a qualquer tempo, por opção da Emissora, ser canceladas, permanecer em tesouraria 
ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos deste item farão jus à mesma 
Remuneração da Primeira Série ou Remuneração da Segunda Série, conforme o caso, das demais Debêntures em Circulação. Para maiores informações, vide seção 
“Fatores de Risco Relacionados com a Oferta e as Debêntures - As Debêntures poderão ser objeto de Aquisição Antecipada Facultativa e/ou Oferta de 
Resgate Antecipado nos termos previstos na Escritura de Emissão, o que poderá impactar de maneira adversa na liquidez das Debêntures no mercado 
secundário”, do Prospecto Preliminar.

Vencimento Antecipado As Debêntures estão sujeitas a determinados eventos de vencimento antecipado. Para mais informações, ver a Cláusula 7 da Escritura de Emissão e a seção 
“Informações Sobre a Oferta - Vencimento Antecipado” do Prospecto Preliminar e “Fatores de Risco Relacionados com a Oferta e as Debêntures - As 
obrigações da Emissora constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado” do Prospecto Preliminar.

Quóruns de Deliberação Nas deliberações das Assembleias Gerais de Debenturistas da Primeira Série, Assembleias Gerais de Debenturistas da Segunda Série e Assembleia Geral de 
Debenturistas, a cada Debênture em Circulação da respectiva série (ou a cada Debênture em Circulação, no caso de Assembleias Gerais de Debenturistas) caberá um 
voto, sendo admitida a constituição de mandatários, titulares de Debêntures ou não. As deliberações dependerão da aprovação da maioria simples dos Debenturistas 
titulares de Debêntures em Circulação da respectiva série (ou maioria simples dos Debenturistas titulares de Debêntures em Circulação, no caso de Assembleias Gerais 
de Debenturistas), sendo certo que não estão incluídos neste quórum aqueles expressamente previstos em outras Cláusulas da Escritura de Emissão.

As seguintes deliberações, que somente poderão ser propostas pela Emissora, deverão ser tomadas por Debenturistas representando, no mínimo, 90% (noventa 
por cento) das Debêntures em Circulação ou dos Debenturistas representando 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação da respectiva série, quando 
a matéria for de interesse exclusivo de Debenturistas da Primeira Série ou de Debenturistas da Segunda Série, conforme o caso: (i) alteração das disposições da 
Cláusula 10.9 e da Cláusula 10.10 da Escritura de Emissão; (ii) alteração da Remuneração da Primeira Série ou da Remuneração da Segunda Série; (iii) alteração 
de quaisquer datas de pagamento de quaisquer valores previstos na Escritura de Emissão; (iv) alteração da Data de Vencimento da Primeira Série ou da Data de

Vencimento da Segunda Série; (v) alteração da espécie das Debêntures; (vi) criação de evento de repactuação; (vii) alteração das disposições relativas a resgate 
antecipado; (viii) alteração das disposições relativas a amortizações antecipadas; (ix) alteração da redação de qualquer Evento de Vencimento Antecipado; e/ou (x) 
alteração dos quóruns previstos na Escritura de Emissão.

As deliberações relativas a renúncia ou a perdão temporário a um Evento de Evento de Vencimento Antecipado (pedido de waiver) deverão ser aprovadas em 
Assembleia Geral de Debenturistas, respeitando-se o quórum de 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação. 

Para mais informações acerca das Assembleias Gerais de Debenturistas, vide a seção “Informações Sobre a Oferta - Assembleia Geral de Debenturistas” do Prospecto 
Preliminar.

Enquadramento das Debêntures na 
Lei 12.431

As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto nos artigos 1º e 2º da Lei 12.431. 

Para mais informações acerca do enquadramento das Debêntures na Lei 12.431 e dos incentivos fiscais aplicáveis, vide seções “Informações Sobre a 
Oferta - Características das Debêntures - Tratamento Tributário e Imunidade Tributária”, “Fatores de Risco Relacionados com a Oferta e as Debêntures - 
Caso as Debêntures deixem de satisfazer determinadas características que as enquadrem como Debêntures Incentivadas nos termos da Lei 12.431, não 
há garantias que elas continuarão a receber o tratamento tributário diferenciado previsto em referida Lei” e “Visão Geral da Lei 12.431” do Prospecto 
Preliminar.

Inadequação da Oferta O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que: (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação ou que não tenham 
acesso à consultoria especializada; (ii) necessitem de liquidez, tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no 
mercado secundário; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito da Emissora. Os investidores devem ler a seção “Fatores de Risco Relacionados 
com a Oferta e as Debêntures” do Prospecto Preliminar, em conjunto com os com as seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado”, do 
Formulário de Referência, cujo acesso está indicado na seção “Documentos e Informações Incorporados por Referência”, do Prospecto Preliminar.
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indicados no item “Informações Adicionais”, deste Material Publicitário.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Agente Fiduciário 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: 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 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.

Modificação, Suspensão, Cancelamento 
ou Revogação da Oferta

Caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, (a) a modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao 
menos iguais aos utilizados para a divulgação da Oferta; (b) os Coordenadores deverão se acautelar e se certificar, no momento do recebimento das aceitações da 
Oferta, de que o investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições; (c) os investidores que já tiverem aderido à 
Oferta deverão ser comunicados diretamente por escrito a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, até as 16 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente 
à data em que foi diretamente comunicada por escrito sobre a modificação da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da 
manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço 
de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos 
e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.

Caso a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; o investidor que já tiver aderido à Oferta deverá ser diretamente comunicado por 
escrito a respeito e poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta com quem tenha realizado 
sua intenção de investimento até as 16 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi diretamente comunicado por escrito sobre a suspensão da Oferta, 
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação.  Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver 
efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução 
dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.

Caso (a) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; 
ou (c) o Contrato de Distribuição seja resilido, todos os atos de aceitação serão cancelados e os Coordenadores e a Emissora comunicarão tal evento aos investidores, o 
que poderá ocorrer, inclusive, mediante publicação de aviso ao mercado.  Se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de 
Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, 
no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento ou revogação da Oferta.

FATORES DE RISCO
Os fatores de risco aqui mencionados estão apresentados de modo resumido, em consonância com o disposto no §2º do artigo 50 da Instrução CVM 400. A descrição completa dos fatores de risco encontra-se no 
Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência. Os fatores de risco contidos neste Material Publicitário estão em consonância com o Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência, mas não os substituem, 
pois estão apresentados de modo resumido.

O investimento nas Debêntures envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento nas Debêntures, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as 
informações contidas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, incluindo os riscos mencionados abaixo e os riscos constantes das seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário 
de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, além das demonstrações financeiras da Emissora e respectivas notas explicativas, também incorporadas por referência ao Prospecto Preliminar.

Os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais, o fluxo de caixa, a liquidez e/ou os negócios atuais e futuros da Emissora podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco 
mencionados abaixo e nas seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência. O preço de mercado das Debêntures pode diminuir em razão de qualquer desses e/ou de outros 
fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder parte substancial ou a totalidade de seu investimento nas Debêntures.
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Os riscos descritos abaixo e nas seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência são aqueles que a Emissora conhece e que acredita que atualmente podem afetá-la de maneira 
adversa, de modo que riscos adicionais não conhecidos pela Emissora atualmente ou que a Emissora considera atualmente irrelevantes também podem afetá-la de forma adversa.

Para os fins desta seção, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito 
adverso” ou “efeito negativo” para a Emissora, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios, na situação financeira, nos resultados 
operacionais, no fluxo de caixa, na liquidez e/ou nos negócios atuais e futuros da Emissora, bem como no preço das Debêntures. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À EMISSORA

• A possibilidade de catástrofes e a responsabilização por acidentes.

• Eventual descumprimento de restrições a níveis de endividamento.

• Decisões judiciais ou administrativas desfavoráveis.

• Atraso ou não obtenção de licenças e autorizações governamentais.

• Problemas de urbanização ao longo de vias permanentes.

• Dependência no setor externo.

• Seguros contratados pela Emissora.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO CONTROLADOR, DIRETO OU INDIRETO, OU AO GRUPO DE CONTROLE DA EMISSORA

• A Emissora pode enfrentar situações de conflito de interesses nas operações com partes relacionadas.

• Os acionistas controladores poderão tomar determinadas decisões com relação aos negócios da Emissora, sem a participação de todos os acionistas, que poderão entrar em conflito com os 
interesses dos demais acionistas.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS ACIONISTAS DA EMISSORA

• Os titulares das ações da Emissora poderão não receber dividendos.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS A FORNECEDORES DA EMISSORA

• A Emissora conta com pequeno número de fornecedores.

• Alterações significativas no custo do combustível.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CLIENTES DA EMISSORA

• Concentração em clientes.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS SETORES DA ECONOMIA NOS QUAIS A EMISSORA ATUA

• Concentração no setor siderúrgico e mineração.

• Concorrência nas linhas de negócio em que atua.

• Sazonalidade.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À REGULAÇÃO DOS SETORES EM QUE A EMISSORA ATUA

• Discricionariedade do Poder Concedente.

• Redução do escopo da Concessão.

• Eventual extinção da concessão e incapacidade de honrar compromissos.

• Eventual descumprimento de metas estabelecidas no contrato de concessão da Emissora.

• Eventuais alterações na regulamentação do setor ferroviário.

• Requisitos da Lei 12.431.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS COM A OFERTA E AS DEBÊNTURES

• As Debêntures são da espécie quirografária, sem garantia e sem preferência.

As Debêntures não contarão com qualquer garantia ou preferência em relação aos demais credores da Emissora, pois são da espécie quirografária. Dessa forma, na hipótese de ser decretada a falência da Emissora, ou de 
ela ser liquidada, os Debenturistas somente terão preferência, no recebimento de valores que lhe forem devidos pela Emissora, em face de titulares de créditos subordinados, se houver, e de acionistas da Emissora. Assim, 
credores com privilégio (geral ou especial) ou, ainda, com garantias, assim indicados em lei, receberão parte ou totalidade dos recursos que lhe forem devidos em caráter prioritário, antes, portanto, dos Debenturistas. 
Em caso de liquidação da Emissora, não há garantias de que os ativos da Emissora serão suficientes para quitar seus passivos, razão pela qual os Debenturistas poderão não receber, ou receber apenas parcialmente, os 
valores a que fizerem jus.
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• Caso as Debêntures deixem de satisfazer determinadas características que as enquadrem como Debêntures Incentivadas nos termos da Lei 12.431, não há garantias que elas continuarão a 
receber o tratamento tributário diferenciado previsto em referida Lei. 

Conforme as disposições da Lei 12.431, foi reduzida para 0 (zero) a alíquota do imposto de renda incidente sobre os rendimentos em decorrência da titularidade de Debêntures Incentivadas, tais como as 
Debêntures, auferidos por pessoas residentes ou domiciliadas no exterior - que tenham investimentos na forma da Resolução do CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Resolução CMN 
2.689”), e, a partir de 31 de março de 2015 (data em que a Resolução CMN 2.689 perde seus efeitos), a Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014 - e que não sejam residentes ou domiciliados em 
país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).

Ademais, a Lei 12.431 determinou que os rendimentos percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, em razão da titularidade de Debêntures Incentivadas, sujeitam-se à incidência do imposto 
sobre a renda na fonte na alíquota 0 (zero).

O pressuposto do tratamento tributário indicado na Lei 12.431 é o cumprimento de determinados requisitos ali fixados, com destaque para a exigência de que os recursos captados por meio das Debêntures 
Incentivadas sejam destinados a projetos de investimento, classificados como prioritários na forma regulamentada pelo Governo Federal.

Em adição, as Debêntures Incentivadas devem apresentar as seguintes características: (i) remuneração por taxa de juros prefixada, vinculada a índice de preço ou à taxa referencial; (ii) não admitir a pactuação 
total ou parcial de taxa de juros pós-fixada; (iii) prazo médio ponderado superior a quatro anos; (iv) vedação a sua recompra pelo respectivo emissor (ou parte a ele relacionada) nos dois primeiros anos após a sua 
emissão, bem como a sua liquidação antecipada por meio de resgate ou pré-pagamento, salvo na forma a ser regulamentada pelo CMN - que, até a presente data, não aprovou regulamentação nesse sentido; (v) 
vedação a compromisso de revenda assumido pelo titular; (vi) prazo de pagamento periódico de rendimentos, se existente, com intervalos de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias; (vii) comprovação de seu registro 
em sistema de registro devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, nas suas respectivas áreas de competência; e (viii) alocação dos recursos captados com as Debêntures Incentivadas em 
projeto de investimento considerado como prioritário pelo Ministério competente. Caso as Debêntures deixem de atender a qualquer um dos atributos relacionados nos itens (i) a (viii), não há como garantir que 
as Debêntures permanecerão recebendo o tratamento tributário diferenciado previsto na Lei 12.431.

Nesse caso, não há garantia de que os rendimentos auferidos em decorrência da titularidade das Debêntures continuarão a seguir o regime de tributação descrito na Lei 12.431.

Além disso, não é possível garantir que a Lei 12.431 não será novamente alterada, questionada, extinta ou substituída por leis mais restritivas, o que poderia afetar ou comprometer o tratamento tributário 
diferenciado previsto na Lei 12.431 conferido às Debêntures. Adicionalmente, é estabelecida uma multa, a ser paga pelo emissor do valor mobiliário - no caso, a Emissora -, de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
captado por meio das Debêntures Incentivadas não destinado ao projeto de investimento em questão, sendo mantido o tratamento tributário do titular da Debênture Incentivada. A Emissora não pode garantir que 
terá recursos suficientes para o pagamento dessa penalidade ou, caso tenha, que referido pagamento não causará um efeito adverso em sua situação financeira.

• As obrigações da Emissora constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado.

A Escritura de Emissão estabelece diversas hipóteses que podem ensejar o vencimento antecipado (automático ou não) das obrigações da Emissora com relação às Debêntures. Não há garantias de que a Emissora 
disporá de recursos suficientes em caixa para fazer face ao pagamento da dívida representada pelas Debêntures na ocorrência de vencimento antecipado de suas obrigações, hipótese que poderá acarretar um 
impacto negativo relevante à Emissora e aos Debenturistas, incluindo a capacidade de receber pontual e integralmente os valores que lhes forem devidos nos termos da Escritura de Emissão. Para descrição completa 
dos eventos que podem ensejar o vencimento antecipado das Obrigações da Emissora com relação às Debêntures, ver seção “Informações Sobre a Oferta - Vencimento Antecipado” do Prospecto Preliminar.

• A baixa liquidez do mercado secundário brasileiro de valores mobiliários pode dificultar o desinvestimento nas Debêntures pelos Debenturistas.

O mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta, historicamente, baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado ativo e líquido para negociação 
desses valores mobiliários que possibilite aos adquirentes desses títulos sua pronta alienação caso assim decidam. Dessa forma, os Debenturistas podem ter dificuldade para realizar a venda das Debêntures no 
mercado secundário ou até mesmo podem não conseguir realizá-la, e, consequentemente, podem sofrer prejuízo financeiro.

• Eventual rebaixamento na classificação de risco das Debêntures poderá acarretar redução de liquidez das Debêntures para negociação no mercado secundário.

Na realização de uma classificação de risco (rating), determinados fatores relativos à Emissora são considerados, tais como sua situação financeira, sua administração e seu desempenho. São estudadas, também, as 
características das Debêntures, assim como as obrigações assumidas pela Emissora, os direitos a elas atribuídos em contratos e os fatores político-econômicos que podem afetar os aspectos operacionais e econômico-
financeiros da Emissora. Dessa forma, as avaliações representam uma opinião quanto às condições da Emissora de honrar seus compromissos financeiros, incluindo a obrigação de pagar principal e juros das Debêntures 
no prazo estipulado. Eventual rebaixamento na classificação de risco das Debêntures durante a vigência das Debêntures poderá afetar negativamente o preço desses valores mobiliários e sua negociação no mercado 
secundário. Adicionalmente, na ocorrência de eventual rebaixamento na classificação de risco das Debêntures, a Emissora poderá encontrar dificuldades de captação por meio de outras emissões de títulos e valores 
mobiliários, o que poderá, consequentemente, ter um impacto negativo relevante nos resultados e nas operações da Emissora e na sua capacidade de honrar as obrigações decorrentes das Debêntures.

Além disso, alguns dos principais investidores que compram valores mobiliários por meio de ofertas públicas no Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações específicas 
que limitam seus investimentos em valores mobiliários a determinadas classificações de risco. Assim, o rebaixamento na classificação de risco das Debêntures pode fazer com que esses investidores alienem suas 
Debêntures no mercado secundário, podendo vir a afetar adversamente o preço dessas Debêntures e sua negociação no mercado secundário.

• A percepção de riscos em outros países, especialmente em outros países de economia emergente, poderá afetar o valor de mercado de títulos e de valores mobiliários brasileiros, incluindo 
as Debêntures.

O investimento em títulos de mercados emergentes, entre os quais se inclui o Brasil, envolve um risco maior do que os investimentos em títulos de emissores de países mais desenvolvidos, podendo esses 
investimentos serem tidos como sendo de natureza especulativa. Os investimentos em valores mobiliários brasileiros, tais como as Debêntures, estão sujeitos a riscos econômicos e políticos desses países que podem 
afetar a capacidade dos emissores destes valores mobiliários, incluindo a Emissora, de cumprir com suas obrigações. Eventos econômicos e políticos nesses países podem, ainda, ter como consequência restrições 
a investimentos estrangeiros e/ou à repatriação de capital investido. A Emissora não pode garantir que não ocorrerão no Brasil ou em outros países eventos políticos ou econômicos que poderão interferir nas 
atividades da Emissora ou na cotação de valores mobiliários de sua emissão, conforme descrito acima.

Os mercados de títulos brasileiros são substancialmente menores, menos líquidos, mais concentrados e mais voláteis do que os principais mercados de títulos americanos e europeus, e com regulamentação e 
supervisão de mercado diferentes das desses mercados.

• As Debêntures poderão ser objeto de Aquisição Antecipada Facultativa e/ou Oferta de Resgate Antecipado nos termos previstos na Escritura de Emissão, o que poderá impactar de maneira 
adversa na liquidez das Debêntures no mercado secundário.

Conforme descrito na Escritura de Emissão, a Emissora poderá (i) caso permitido pela Lei 12.431 e nos termos a serem regulamentados pelo CMN, a seu exclusivo critério, realizar Oferta de Resgate Antecipado, total 
ou parcial das Debêntures em Circulação, em geral ou por série, de acordo com o disposto na seção “Informações Sobre a Oferta - Características das Debêntures - Oferta de Resgate Antecipado”, do Prospecto 
Preliminar e/ou (ii) após 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, nos termos da Lei 12.431, adquirir, total ou parcialmente, as Debêntures em Circulação, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3°, da Lei 
das Sociedades por Ações, e na regulamentação aplicável editada pela CVM, de acordo com informações descritas nas seções “Informações Sobre a Oferta - Características das Debêntures - Aquisição Antecipada 
Facultativa” e “Informações Sobre a Oferta - Características das Debêntures - Oferta de Resgate Antecipado”, do Prospecto Preliminar.
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A realização de Oferta de Resgate Antecipado (desde que legalmente permitido) ou Aquisição Antecipada Facultativa poderão ter impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado secundário, uma vez que, 
conforme o caso, parte considerável das Debêntures, ou ainda parte considerável das Debêntures de uma determina série da Emissão, poderá ser retirada de negociação. 

• As informações acerca do futuro da Emissora contidas no Prospecto Preliminar podem não ser precisas.

O Prospecto Preliminar contém informações acerca das perspectivas do futuro da Emissora, as quais refletem as opiniões da Emissora em relação ao seu desenvolvimento futuro e que, como em qualquer 
atividade econômica, envolvem riscos e incertezas. Não há garantias de que o desempenho futuro da Emissora será consistente com tais informações. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das 
tendências aqui indicadas, dependendo de vários fatores discutidos nesta seção “Fatores de Risco Relacionados com a Oferta e as Debêntures”, do Prospecto Preliminar, nos itens “4. Fatores de Risco” e 
“5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência e em outras seções do Prospecto Preliminar. As expressões “acredita que”, “espera que” e “antecipa que”, bem como outras expressões similares, 
identificam informações acerca das perspectivas do futuro da Emissora que não representam qualquer garantia quanto a sua ocorrência. Os potenciais investidores são advertidos a examinar com toda a 
cautela e diligência as informações contidas no Prospecto Preliminar e a não tomar decisões de investimento unicamente baseados em previsões futuras ou expectativas. A Emissora não assume qualquer 
obrigação de atualizar ou revisar quaisquer informações acerca das perspectivas do futuro, e a não concretização das perspectivas do futuro da Emissora divulgadas pode gerar um efeito negativo relevante 
em seus resultados e operações.

• A Oferta será realizada em até duas séries, sendo que a alocação das Debêntures entre as séries da Emissão será efetuada com base no sistema de vasos comunicantes, o que poderá afetar a 
liquidez da série com menor demanda.

A quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da Emissão será definida de acordo com a demanda das Debêntures pelos investidores, apurada em Procedimento de Bookbuilding, observado que a 
alocação das Debêntures entre as séries da Emissão se dará por meio do sistema de vasos comunicantes. Caso, após o Procedimento de Bookbuilding, seja verificada uma demanda menor para uma das séries da 
Emissão, referida série poderá ter sua liquidez no mercado secundário afetada adversamente. 

Dessa forma, os titulares de Debêntures de tal série poderão enfrentar dificuldades para realizar a venda dessas Debêntures no mercado secundário ou até mesmo podem não conseguir realizá-la e, consequentemente, 
podem vir a sofrer prejuízo financeiro. Adicionalmente, os titulares de Debêntures de tal série poderão enfrentar dificuldades para aprovar matérias de seu interesse em Assembleias Gerais de Debenturistas das quais 
participem tanto Debenturistas da Primeira Série e Debenturistas da Segunda Série.

• A participação de investidores que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a definição da taxa final dos Juros Remuneratórios das 
Debêntures da Primeira Série e/ou da taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série e o investimento por Pessoas Vinculadas poderá ocasionar um impacto adverso na 
liquidez das Debêntures no mercado secundário.

A taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série e dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série será definida com base no Procedimento de Bookbuilding, no qual serão aceitas 
intenções de investimento de investidores que sejam Pessoas Vinculadas, até o limite de 15% (quinze por cento) do total de Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures 
Adicionais), a menos que seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais). 

A participação de investidores que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, até o limite de 15% (quinze por cento) do total de Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e as 
Debêntures Adicionais), poderá impactar adversamente a definição da taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série e/ou da taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda 
Série, conforme o caso, bem como poderá ocasionar um impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado secundário, uma vez que referidas Pessoas Vinculadas podem optar por manter estas Debêntures 
fora de circulação, influenciando a sua liquidez. 

As Debêntures poderão ser objeto de resgate antecipado na hipótese de indisponibilidade do IPCA.

As Debêntures poderão ser objeto de resgate antecipado (desde que legalmente permitido) caso (i) ocorra ausência de apuração e/ou divulgação do IPCA por prazo superior a 15 (quinze) dias consecutivos, contados 
da data esperada para sua apuração e/ou divulgação ou, ainda, na hipótese de extinção ou inaplicabilidade do IPCA por disposição legal ou regulatória ou determinação judicial; e (ii) não haja substituto legal para 
o IPCA; nem seja possível a utilização do índice que vier a ser utilizado pelo Banco Central do Brasil para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de metas de inflação para o balizamento da 
política monetária do Brasil; e, cumulativamente, (iii) não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Emissora e os Debenturistas da Primeira Série e/ou Debenturistas da Segunda Série representando, no mínimo, 
2/3 (dois terços) das Debêntures da Primeira Série em Circulação e Debêntures da Segunda Série em Circulação, respectivamente, conforme previsto na seção “Informações Sobre a Oferta - Características das 
Debêntures - Atualização Monetária” deste Prospecto. Os Debenturistas da Primeira Série e/ou os Debenturistas da Segunda Série, conforme o caso, poderão sofrer prejuízos financeiros em decorrência de tal resgate 
antecipado, não havendo qualquer garantia de que existirão, no momento do resgate, outros ativos no mercado de risco e retorno semelhantes às Debêntures. Além disso, a atual legislação tributária referente ao 
imposto de renda determina alíquotas diferenciadas em decorrência do prazo de aplicação; dessa forma, um eventual resgate antecipado das Debêntures poderá implicar a aplicação de uma alíquota superior à que 
seria aplicada caso tais Debêntures fossem liquidadas apenas na data de seu vencimento.

Para maiores informações, vide seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado”, no Formulário de Referência da Emissora, que se encontra disponível para consulta nos websites (i) www.
cvm.gov.br – no item “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 “Formulários de Referência”, e clicar em “Consulta” ou “Download” da versão mais recente disponível do Formulário de Referência; e (ii) www.mrs.com.br, 
nesta página clicar em “Relações com Investidores”, clicar em “Informações aos Investidores”, depois clicar em “Relatórios CVM”, e, por fim, clicar na versão mais recente disponível do Formulário 
de Referência, no campo Formulários e Relatórios Anuais.
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CRONOGRAMA DAS ETAPAS DA OFERTA
Encontra-se abaixo um cronograma das etapas da Oferta. 

Nº Evento Data Realização/  
Data Prevista (1)(2)

1.
Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia da Oferta por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471

Publicação de fato relevante sobre o protocolo do pedido de registro da Oferta na ANBIMA, por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471
05/12/2014

2. Realização da RCA 12/12/2014

3.

Publicação do Aviso ao Mercado

Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor

Início das apresentações a potenciais investidores

21/01/2015

4. Início do Período de Reserva 28/01/2015

5. Encerramento do Período de Reserva 11/02/2015

6. Encerramento das apresentações para potenciais investidores 11/02/2015

7. Procedimento de Bookbuilding 12/02/2015

8. Obtenção dos registros da Oferta na CVM 25/02/2015

9.

Divulgação do Anúncio de Início 

Disponibilização do Prospecto Definitivo

Início da Oferta

26/02/2015

10. Data de Liquidação da Primeira Série 02/03/2015

11. Data de Liquidação da Segunda Série 03/03/2015

12. Data de início da negociação das Debêntures da Primeira Série 03/03/2015

13. Data de início da negociação das Debêntures da Segunda Série 04/03/2015

14. Divulgação do Anúncio de Encerramento 06/03/2015

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no 
cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação de Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre modificação, suspensão, cancelamento 
ou revogação da oferta, ver seção “Informações Sobre a Oferta - Modificação, Suspensão, Cancelamento ou Revogação da Oferta.” do Prospecto Preliminar. 

Para informações sobre a forma e preço de integralização das Debêntures, vide seção “Informações Sobre a Oferta - Contrato de Distribuição - Forma e Preço de Integralização” do Prospecto Preliminar.

Para informações sobre o prazo de distribuição junto ao público, ver seção “Informações Sobre a Oferta -Contrato de Distribuição - Prazo de Colocação” e “Informações Sobre a Oferta -Contrato de Distribuição 
- Prazo de Subscrição” do Prospecto Preliminar. Para maiores informações sobre a posterior alienação das Debêntures adquiridas pelos Coordenadores em decorrência da Garantia Firme, ver seção “Informações 
Sobre a Oferta -Contrato de Distribuição - Garantia Firme” do Prospecto Preliminar.

Exceto pelo Aviso ao Mercado, que será publicado no jornal “Diário Mercantil” e pelos atos societários da Emissora, que serão publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal “Diário Mercantil”, 
todos os anúncios, avisos e demais atos relativos à Oferta, incluindo o Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento, serão divulgados nas páginas na internet da Emissora, dos Coordenadores, 
da CETIP, da BM&FBOVESPA e da CVM, conforme o caso, observado o disposto na legislação e regulamentação aplicável.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e/ou a Oferta poderão ser obtidas com os Coordenadores e na CVM, nos endereços indicados na seção “Identificação da Emissora, dos 
Coordenadores, do Banco Liquidante, do Escriturador Mandatário, do Agente Fiduciário, dos Assessores Jurídicos e dos Auditores Independentes” do Prospecto Preliminar. 

O Prospecto Preliminar (que incorpora por referência o Formulário de Referência da Emissora) poderá ser obtido através dos seguintes websites: 

• 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 na versão mais recente do link 
“Prospecto Preliminar – Distribuição Pública de Debêntures Simples” do campo da 7ª Emissão de Debêntures).

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

• 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 Prospecto 
Preliminar”).

• 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 “Prospecto Preliminar” com a data mais recente).

• CETIP S.A. – Mercados Organizados (http://www.cetip.com.br - Em tal página, clicar em “Comunicados e Documentos” e selecionar o link “Prospectos” - Em seguida, selecionar “Prospectos de Debêntures” no campo 
“Categoria de Documento”, digitar “MRS Logística S.A.” no campo “Título” e clicar em “Buscar”. Em seguida, selecionar versão mais recente do Prospecto Preliminar 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.”, clicar em “Informações Relevantes”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, na sequência, acessar o link referente ao 
Prospecto Preliminar com a data mais recente).

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA (http://cop.anbima.com.br/webpublic/Default.aspx - Em tal página, acessar “Acompanhar Análise de Ofertas”, 
acessar “protocolo 010/2014”, em seguida acessar “Prospecto Preliminar” com a data mais recente).

Para descrição completa das condições aplicáveis à Oferta, ver seção “Informações sobre a Oferta” do Prospecto Preliminar.

A Oferta somente terá início após a (i) o atendimento dos requisitos e demais disposições do Contrato de Distribuição; (ii) concessão dos registros da Oferta pela CVM; (iii) divulgação do Anúncio 
de Início; e (iv) colocação do Prospecto Definitivo à disposição dos investidores.

A Oferta encontra-se em análise pela ANBIMA e pela CVM. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que 
dependerá da concessão dos registros da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações 
nele constantes sobre quaisquer outras.

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

ANTES DE TOMAR DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA, A EMISSORA E OS COORDENADORES RECOMENDAM AOS 
POTENCIAIS INVESTIDORES A LEITURA CUIDADOSA DOS PROSPECTOS E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “4. FATORES DE RISCO” E “5. RISCOS DE 
MERCADO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INCORPORADO POR REFERÊNCIA AOS PROSPECTOS, E A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS COM A OFERTA E AS DEBÊNTURES” DOS 
PROSPECTOS, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.


