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Mills informa reapresentação do Boletim de Voto a Distância
Rio de Janeiro, 6 de abril de 2018 - A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Mills” ou “Companhia”)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu as seguintes indicações na forma do artigo 21A, parágrafo 4º da Instrução da CVM nº 481, de 8 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”):
Para compor a quinta vaga da chapa proposta pela administração para o Conselho de Administração foi indicado o
Sr. Eduardo Luiz Wurzmann, na qualidade de Conselheiro Independente do Conselho de Administração. Para
compor o Conselho Fiscal foram indicados, na qualidade de membro efetivo e suplente, respectivamente, o Sr.
Peter Edward Cortes Marsden Wilson e o Sr. Marcio Villas Boas Passos.
Diante das indicações acima mencionadas, a Companhia esclarece que reapresentou, nesta data, o Boletim de
Voto a Distância referente às matérias de competência da Assembleia Geral Ordinária, constante da Proposta da
Administração para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em 26 de abril de 2018.
Conforme previsto no artigo 21-A, parágrafo 4º da Instrução CVM 481, exceto se o acionista encaminhar nova
instrução de voto, os votos por ele já conferidos a candidatos incluídos no Boletim de Voto a Distância anteriormente
divulgado serão considerados válidos.
Caso o acionista deseje encaminhar nova instrução de voto, a Companhia solicita que o Boletim de Voto a Distância
seja recebido até o dia 19 de abril de 2018, isto é, em até 7 (sete) dias antes da data prevista para a realização das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, conforme previsto no artigo 21-B da Instrução CVM 481. Nesse
caso, visando a evitar que sua instrução de voto possa ser considerada conflitante, recomendamos que o acionista
encaminhe o seu novo Boletim de Voto a Distância através do mesmo meio utilizado anteriormente, sendo que,
caso o acionista tenha transmitido a instrução de voto para prestador de serviço, a eventual nova instrução seja
transmitida para o mesmo prestador de serviço.

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.

