Comunicado ao Mercado
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Mills informa alteração em seu corpo de executivos
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2018 - A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Mills” ou
“Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o recebimento do pedido de
renúncia do Gustavo Zeno ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com
Investidores da Companhia, a partir de 14 março de 2018, após a realização da apresentação dos
resultados do exercício social de 2017.
A Companhia expressa seus agradecimentos ao Gustavo Zeno pela sua integral dedicação e
significativa contribuição desde sua eleição em 26 de abril de 2016, incluindo sua decisiva participação
no fortalecimento do modelo de gestão da Companhia, principalmente na área financeira.
Comunicamos ainda, que as posições de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com
Investidores serão cumuladas temporariamente pelo Sérgio Kariya, juntamente com sua atual posição
de Diretor Presidente da Mills.
A Renata Vaz, atual gerente de Planejamento Financeiro da Mills, atuará como Gerente Geral de
Finanças e dará continuidade a atual gestão administrativa e financeira da Companhia, reportando-se
diretamente ao Diretor Presidente.
Renata Vaz trabalha na Companhia desde 2010 e possui vasta experiência nas áreas de planejamento
financeiro, orçamento e controle e finanças corporativas. Formada em Ciências Econômicas pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro e com MBA em Finanças Corporativas pela PUC/RJ, já
trabalhou em outras empresas como Log-In Logística Intermodal S.A. e Vale S.A. na área de
planejamento financeiro.
A Companhia deseja ao Gustavo Zeno e Renata Vaz sucesso em suas novas empreitadas profissionais.

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.

