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Mills informa aquisição de participação acionária
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2017 - A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (Mills)
informa que foi comunicada hoje pela FAMA Investimentos Ltda (FAMA), sociedade inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 00.156.956/0001-87, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Olimpíadas nº 134, conjunto 42, 4º andar, CEP 04551-000, nos termos da
Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07 e Instrução CVM 568/15,
que os fundos de investimento e carteiras por ela geridos adquiriram ações ordinárias de emissão
da Mills, em negociações realizadas no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo – B3 (Brasil,
Bolsa, Balcão), passando a deter um total consolidado de 8.788.543 ações ordinárias. A
participação consolidada dos fundos de investimento e carteiras geridos pela FAMA
Investimentos representa atualmente 5,01% das ações ordinárias de emissão da Mills.
A FAMA Investimentos comunica, ainda, que (i) não detém bônus de subscrição, direitos de
subscrição de ações, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de
emissão da Companhia; e (ii) não firmou acordo ou contrato regulando o exercício do direito de
voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Para mais informações, contatar: +55-21-3924-8768 ou ri@mills.com.br

Equipe de RI
Gustavo Zeno – CFO e DRI
Camila Conrado – Head de RI e Governança Corporativa
Aline Rodrigues – Analista de RI

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.

