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Comunicado ao Mercado
Encerramento da 2ª (segunda) emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações.
A VLI Multimodal S.A. (“VLI Multimodal”), sociedade por ações sem registro de emissor de valores
mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Rua Sapucaí, 383, 6º andar (parte), bairro Floresta, inscrita no CNPJ sob o n.º
42.276.907/0001-28, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCEMG sob o NIRE
31.300.115.038, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o encerramento da oferta pública
distribuída com esforços restritos, referente a 2ª (segunda) emissão de Debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória a ser prestada pela VLI
S.A., em série única, da VLI Multimodal (“Debêntures”), realizada em consonância com a Instrução nº 476
da CVM, de 16 de janeiro de 2009 conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”,
respectivamente).
Foram subscritas, no âmbito da Oferta Restrita,12.000 (doze mil) Debêntures, com valor nominal unitário de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o montante de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).
As Debêntures têm prazo de vencimento de 6 (seis anos) contados a partir de 15 de agosto de 2019 (“Data
de Emissão”), vencendo, portanto, em 15 de agosto de 2025.
O valor nominal unitário das Debêntures será atualizado será pela variação acumulada do IPCA, desde de
16 de setembro de 2019 (“Data da Integralização”) até a data de seu efetivo pagamento.
Os juros remuneratórios sobre o valor nominal unitário atualizado das Debêntures, correspondem a 3,3121%
(três inteiros e três mil, cento e vinte e um décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis
decorridos, desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Juros imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.
O agente fiduciário das Debêntures é Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
instituição financeira, com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 2.954, Conjunto 101, bairro Jardim Paulistano, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 17.343.682/0003-08.
Este Comunicado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve
ser interpretado como um material publicitário da Oferta Restrita ou de venda das Debêntures.

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2019.
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