Press Release

Mills anuncia remuneração ao acionista
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2011 - A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Mills”)
informa que o Conselho de Administração aprovou nesta data, ad referendum da Assembleia Geral, a
distribuição de remuneração ao acionista, no valor bruto de R$ 2.400.000,00, equivalente a R$
0,0190996544 por ação, que serão pagos sob a forma de juros sobre capital próprio (JCP) até o dia 15
de junho de 2012 e imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2011.
Farão jus ao recebimento de JCP os acionistas com a posição acionária de 21 de dezembro de 2011
(record date), incluindo as negociações realizadas em tal data. As ações da Mills serão negociadas exJCP (ex-direitos) na BM&FBOVESPA a partir de 22 de dezembro de 2011, inclusive.
De acordo com a legislação vigente no Brasil, a parcela distribuída como JCP está sujeita à dedução do
imposto de renda na fonte, exceto para os beneficiários imunes e isentos que comprovarem atender as
condições legais para a dispensa da retenção.
Adicionando pagamento de JCP de R$ 22,0 milhões (valor bruto) anunciado em setembro de 2011, a
remuneração total a ser paga pela Mills sob a forma de JCP relativa ao exercício de 2011 totalizará R$
24,4 milhões.

Para mais informações, contatar:
+55-21-2123-3700
ri@mills.com.br

Alessandra Gadelha – Diretora de RI
agadelha@mills.com.br

Camila Conrado – Especialista de RI
cconrado@mills.com.br

Carolina Gonçalves – Analista de RI
cgoncalves@mills.com.br

Este press release pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Companhia sobre
eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos
históricos envolvem vários riscos e incertezas. A Mills não pode garantir que tais declarações venham a ser
corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos à economia brasileira, ao mercado de capitais, aos
setores de infra-estrutura, imobiliário, de óleo e gás, entre outros, e a regras governamentais, que estão sujeitos à
mudança sem prévio aviso. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados
diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.
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