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Mills informa alienação de participação acionária
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2016 - A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (Mills)
informa que foi comunicada no dia 19 de abril de 2016 pelo HSBC Bank Brasil S/A – Banco
Múltiplo (HSBC), com sede registrada na Travessa Oliveira Bello nº 34 – 4º andar, Curitiba,
Paraná, Brasil, que os fundos administrados por este sofreram uma variação desde o último
comunicado enviado em 02 de outubro de 2012, quando a referida participação era de 5,01%
das ações ON representativas da Mills.
O referido percentual de participação acionária foi reduzido e atualmente corresponde a 0,23%
das ações ON representativas do capital da Mills.
O HSBC declara que a diminuição dessas ações não objetiva alterar a composição de controle
ou a estrutura administrativa da Mills e informa que não participa de qualquer acordo ou contrato
que regule o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários 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.

