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COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS 

 

Belo Horizonte, 08 de abril de 2022 — URBA Desenvolvimento Urbano S.A. (“Companhia” ou 

“URBA”), vem a público comunicar aos Acionistas e ao Mercado, em cumprimento ao artigo 30-

XXXIII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 

480”), a realização de transação com parte relacionada, conforme aprovado em reunião do 

Conselho de Administração, realizada em 30 de março de 2022. As informações previstas no anexo 

30-XXXII, da Instrução CVM 480 estão descritas abaixo. 

 

Nome das partes relacionadas 

URBA 4 LOTEAMENTOS LTDA. 
URBA 5 LOTEAMENTOS LTDA. 
BANCO INTER S.A. 
URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. 

Relações das partes relacionadas 
com o emissor 

A URBA 4 LOTEAMENTOS LTDA. e a URBA 5 LOTEAMENTOS 
LTDA.  são sociedades controladas (“Controladas” ou 
“Cedentes”) da Companhia e são responsáveis pelo 
desenvolvimento e venda de três empreendimentos, quais 
sejam, o Condomínio Monte das Araucárias, em São Carlos/SP, 
e os bairros planejados Smart Urba Dunlop e Smart Urba 
Profeta, ambos em Campinas/SP (em conjunto, 
“Empreendimentos”).  
 
 
O BANCO INTER S.A. (“Inter”) e a Companhia, possuem 
controlador indireto comum. Há membros do Conselho de 
Administração do Inter que também integram o Conselho de 
Administração da Urba (tais membros se abstiveram de votar 
na deliberação que aprovou a transação). Adicionalmente, há 
relação de parentesco entre membro do Conselho de 
Administração da Urba e membro da Diretoria do Inter. 

Data da transação 30/03/2022 

Objeto da transação 
Cessão onerosa de direitos creditórios de titularidade das 
Controladas ao Inter. 

Principais termos e condições da 
transação 

Cessão de créditos detidos pelas Controladas, no valor líquido 
de R$104.043.120,75 (cento e quatro milhões, quarenta e três 
mil, cento e vinte reais e setenta e cinco centavos), 
considerando aplicação de uma taxa de deságio de 0.75% a.m. 
Também foi aplicada taxa de estruturação pelo Inter no valor 
de 1,50% do valor da carteira de direitos creditórios. Na 



 

 

ocorrência de eventos determinados no contrato, a Urba 4 e a 
Urba 5 têm obrigação de recompra de até 10% dos créditos 
cedidos.  
A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da 
Urba em 30 de março de 2022.  

 Informações sobre se, quando, de 
que forma e em que medida a 
contraparte na transação, seus sócios 
ou administradores participaram no 
processo: (a) de decisão do Inter 
acerca da transação, descrevendo 
essa participação; e (b) de negociação 
da transação como representantes do 
Inter, descrevendo essa participação.  

A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da 
Urba, tendo sido aprovada por unanimidade de votos, com (i) 
abstenção de votos dos conselheiros que também integram o 
Conselho de Administração do Inter e/ou são membros 
próximos da família do controlador comum das partes, e (ii) 
voto favorável dos membros não impedidos de votar na 
deliberação. 

Justificativa pormenorizada das 
razões pelas quais a administração do 
emissor considera que a transação 
observou condições comutativas ou 
prevê pagamento compensatório 
adequado: 

A transação tem grande relevância para a Companhia, uma vez 
que pode se tornar uma fonte perene de financiamento, 
fortalecendo a geração de caixa necessária para suportar o 
agressivo plano de crescimento planejado pela Administração. 
A Administração entende que a transação foi realizada em 
condições equilibradas, com pagamentos compensatórios 
adequados e livremente negociados pelas partes. 

 

 

Belo Horizonte, 08 de abril de 2022. 

 

José Roberto Diniz Santos 

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores 


