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Alteração da Composição e Funcionamento do Conselho de Administração
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2017 - A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Mills” ou
“Companhia”) vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que, após 48 anos de dedicação
aos negócios e interesses da Companhia, 20 dos quais como Presidente do seu Conselho de
Administração, o Sr. Andres Cristian Nacht informou que deixará de exercer a função de conselheiro
da Companhia a partir da AGO de abril de 2018, para se dedicar a projetos pessoais e filantrópicos.
A saída do Sr. Andres Cristian Nacht da administração da Companhia é parte de um processo já em
curso de renovação e modernização da governança da Companhia.
A partir da Assembleia Geral Ordinária de 2018, pretende-se que o Conselho de Administração seja
presidido pelos Srs. Roberto Pedote e Elio Demier, como Copresidentes. O regime de Copresidência
encontra-se em processo de estruturação e será oportunamente submetido aos acionistas para a
deliberação sobre as reformas estatutárias necessárias.
Os Srs. Roberto Pedote e Elio Demier já são conselheiros da Companhia. O Sr. Elio Demier possui 40
anos de experiência na Mills, dos quais 20 anos como membro do Conselho de Administração,
enquanto o Sr Roberto Pedote é membro do Conselho de Administração desde 2016, com uma vasta
experiência na vida acadêmica e corporativa, contribuindo para o aperfeiçoamento da governança da
Mills.
A Companhia agradece o Sr. Andres Cristian Nacht, filho de um dos fundadores da Mills, por sua
grande contribuição à construção da história da Mills, uma empresa com 65 anos de mercado. A
atuação do Sr. Andres Cristian Nacht foi decisiva para a consolidação da marca Mills, sendo referência
nos seus segmentos de atuação.
A Sra. Francisca Nacht, filha do Sr. Andres Cristian Nacht e conselheira desde 2014, permanecerá no
Conselho de Administração da Mills. A Sra. Francisca Nacht é membro do grupo de controle da
Companhia.
Para mais informações, contatar: +55-21-3924-8768 ou ri@mills.com.br
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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.

