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Mills reapresenta Proposta da Administração para AGOE
Rio de Janeiro, 15 de abril de 2016 - A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (Mills),
em atendimento ao artigo 10º da Instrução CVM n° 481/09, comunica aos acionistas e ao
mercado em geral que reapresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a Proposta da
Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 28 de abril
de 2016 (AGOE), em razão do recebimento de informações de acionistas.
As alterações foram:
1.
fixação do número de membros proposto para compor o Conselho de Administração em
seis membros;
2.
indicação de dois novos membros para compor a chapa para a eleição do Conselho de
Administração, além dos que já haviam sido indicados em 28 de março de 2016, sendo que o
sexto membro será indicado oportunamente;
3.
indicação de representante dos acionistas minoritários para compor o Conselho Fiscal;
e
4.
ajustes à remuneração dos membros do Conselho de Administração prevista para o
exercício social de 2016 para refletir o novo número de membros proposto para compor o
Conselho de Administração, conforme item 1 acima.
As seções 12 e 13 do formulário de referência anexas à Proposta da Administração foram
ajustadas em decorrência dos ajustes acima indicados.
A versão atualizada da Proposta da Administração para a AGOE está disponível para consulta
no site da CVM (www.cvm.gov.br), bem como no site de Relações com Investidores da Mills
(http://mills.infoinvest.com.br/).
A Mills manterá o mercado e seus acionistas informados com relação a quaisquer novos
desdobramentos relacionados à AGOE.
Para mais informações, contatar: +55-21-3924-8768 ou ri@mills.com.br
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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 infraestrutura, 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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