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São Paulo, 30 de abril de 2021. 

À 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º Andar 
São Paulo – SP 
CEP: 04538-132 
Att. Edigard Machado Macedo 

Ref.  Contranotificação à Notificação Extrajudicial – Descumprimento de 
obrigação não pecuniária 

Prezado Sr. Edigard Machedo Macedo, 

A MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA., companhia com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 2.041, 23º andar, Complexo JK, Torre D, Vila Nova Conceição, CEP 04543-
011 (“MG3”) vem, por meio da presente, prestar os seguintes esclarecimentos. 

Fazemos referência a  Notificação Extrajudicial – Descumprimento de 
obrigação não pecuniária, recebida em 30 de abril de 2021, com o objetivo de informar a 
respeito do descumprimento da obrigação não pecuniária constante na cláusula “Hipóteses 
de Vencimento Antecipados”, item (vii) das Notas Comerciais, decorrente da não divulgação, 
até a presente data, das demonstrações financeiras subsequentes, acompanhadas de notas 
explicativas e relatório dos auditores independentes, dentro de 3 (três) meses contados do 
encerramento do exercício social da MG3 (“Notificação”). 

Conforme informado a Planner e à fim de atender a Notificação, bem como todas as 
nossas obrigações decorrentes das Notas Comerciais, a MG3 gostaria de corroborar que (i) 
A MG3 por se tratar de uma holding patrimonial tem participação em projetos de 
infraestrutura em diversos estados do pais, como por exemplo, Tocantins, Bahia, Piauí e 
Maranhão; (ii) infelizmente, a Pandemia Covid-19 acabou atrasando os trabalhos de entrega 
das demonstrações financeiras desses ativos, que, no entanto, já foram finalizadas e entregues 
pelo KPMG. (iii)devidos a esses atrasos, a consolidação das demonstrações financeiras da 
MG3 ficou prejudica. Entretanto, as demonstrações financeiras, as notas explicativas e o 
relatório de auditoria que será elaborado pela KPMG, empresa contratada para prestação de 
serviço de auditor independente, estão em revisão final e, de acordo com os técnicos, a versão 
final das demonstrações financeiras estará disponível até 15 de maio de 2021. A apresentação 
da documentação para Planner se dará de forma imediata após o recebimento. Em todo caso, 
apresentamos novamente as demonstrações e as notas explicativas da MG3 para 
conhecimento de Vsas. 

Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento necessário e reiteramos 
protestos de mais elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________________ 

MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
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