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Mills informa aquisição de participação acionária
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2016 - A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (Mills)
informa que foi comunicada no dia 15 de abril de 2016 pela BTG Pactual WM Gestão de Recursos
LTDA, (BTG Pactual WM), com sede na Cidade e Estado de São Paulo, localizada à Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3729, 10º andar (Parte), Jardim Paulista, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº
60.451.242/0001-23, que em 13 de abril de 2016 o FIM CP PONTA SUL – IE, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 16.987.184/0001-65 (Fundo), fundo restrito gerido pela BTG Pactual WM,
atingiu participação acionária de 7,038,900 ações ordinárias da Mills, correspondentes a,
aproximadamente, 5.50% do total do capital social votante da mesma.
A BTG Pactual WM comunica, ainda, que (i) a aquisição da participação acionária do Fundo tem
por objetivo a mera realização de operações financeiras; (ii) não objetiva alterar a composição
do controle da Companhia; e, por fim (iii) o Fundo não tem o objetivo de atingir qualquer
participação acionária em particular. Finalmente, a BTG Pactual WM informa também que a
participação ora reportada refere-se apenas ao Fundo, onde este não possui outros valores
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, sejam de
liquidação física ou financeira, ou qualquer acordou ou contrato regulando o exercício do direito
de voto ou compra e venda de valores mobiliários de emissão da Mills.

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.

