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Transferência de Participação Acionária e Alteração na Composição do Controle
Rio de Janeiro, 19 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 recebeu, na presente data,
informação prestada pelo Sr. Andres Cristian Nacht, membro do grupo de controle da Companhia, de que
o referido acionista realizou, no âmbito de seu planejamento sucessório familiar, a doação do total de
6.887.208 (seis milhões, oitocentos e oitenta e sete mil e duzentas e oito) ações ordinárias de emissão
da Mills de sua titularidade, equivalente a aproximadamente 3,9% do capital social da Companhia, a seus
herdeiros Antonia Kjellerup Nacht, Tomas Richard Nacht e Pedro Kaj Kjellerup Nacht, cabendo a cada
um 2.295.736 (dois milhões duzentos e noventa e cinco mil setecentas e trinta e seis) ações.
A doação foi feita com reserva de usufruto vitalício, de forma que os direitos políticos e econômicos
relativos às ações doadas permanecerão sendo exercidos e fruídos pelo Sr. Andres Cristian Nacht.
Com a doação, o Sr. Andres Cristian Nacht passou a deter 7,9% do capital social da Companhia e os
acionistas Antonia Kjellerup Nacht, Tomas Richard Nacht e Pedro Kaj Kjellerup Nacht passaram a deter,
respectivamente, 3,0%, 3,0% e 3,1% do capital social da Companhia.
A transferência de propriedade das ações decorrente da doação ora informada foi realizada estritamente
para fins de planejamento sucessório, não tendo por objetivo a alteração do controle acionário ou da
estrutura administrativa 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.

