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Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (“1ª Publicação”)
Ficam os senhores acionistas da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. convocados para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar na sede da Companhia, na
Avenida Professor Mário Werneck, 621, Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 28 de
Abril de 2017, às 10:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) deliberar sobre as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações
Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016;
(iii) deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de
2017;
(iv) fixar a remuneração anual global da Administração para o exercício de 2017, compreendendo o
Conselho de Administração e a Diretoria.
(v) deliberar sobre a eleição do sr. Sinai Waisberg e da sra. Betania Tanure de Barros, indicados pelo
Conselho de Administração da Companhia, para os cargos de Membros Independentes e a reeleição
dos srs. Rubens Menin Teixeira de Souza (Presidente), Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, Rafael
Nazareth Menin Teixeira de Souza, Paulo Eduardo Rocha Brant (Membro Independente) e Marco
Aurélio de Vasconcelos Cançado (Membro Independente) para compor as 7 (sete) posições como
membros do Conselho de Administração, com mandatos de 02 (dois) anos;

Em Assembleia Geral Extraordinária:
(vi) deliberar sobre a Proposta para Reforma do Estatuto Social;
(vii) aprovar o aumento do capital social da Companhia em virtude da capitalização de parte da
reserva de retenção de lucros disponíveis, passando de R$ 4.509.520.659,07 (quatro bilhões,
quinhentos e nove milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sete
centavos) para R$ 4.769.944.997,63 (quatro bilhões e setecentos e sessenta e nove milhões e
novecentos e quarenta e quatro mil e novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos) e
consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir as
alterações do capital social deliberadas nesta AGOE;
(viii) aprovar a alteração do caput do art. 6º do Estatuto Social;
(ix) aprovar a alteração do caput do artigo 9ª e parágrafo único do artigo 9º;
(x) aprovar a alteração do caput do artigo 10 e parágrafos;
(xi) aprovar a alteração do caput do artigo 15;

(xii) aprovar a alteração das alíneas “g”, “h”,” i”, “j”, “k”, “l”, “m”; “n”; “o”,”p”,”q”,”r”,”s” e “t” do Artigo 21;
(xiii) aprovar a exclusão da alínea “d” e “e” do Artigo 22;
(xiv) aprovar a alteração do parágrafo 3º do Artigo 23;
(xv) aprovar a alteração do caput do artigo 24 e parágrafos;
(xvi) aprovar a alteração do caput artigo 28, parágrafo 1º e alíneas "f”, “g”, “h”,”i”, “j”, “k” e “p”;
(xvii) aprovar a alteração da alínea “f” do parágrafo 3º do Artigo 33 e parágrafos 4º e 6º do Artigo 33;
(xviii) aprovar o ajuste dos demais dispositivos exclusivamente para padronizar a redação do Estatuto
Social e/ou adequar à numeração, constituindo alterações de cunho meramente formal;
(xix) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens
acima.

Instruções Gerais: A Companhia informa que utilizará o processo de voto a distância, de acordo com a
Instrução CVM nº 481/09. O acionista, que desejar, poderá optar por exercer o seu direito de voto por
meio do sistema de votação à distância, nos termos da referida instrução, enviando o correspondente
boletim de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou
diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes na Proposta da Administração. (a) as
informações e documentos previstos na Instrução CVM nº 481/2009, relacionados à matéria a ser
deliberada, assim como as demais informações e documentos relevantes para o exercício do direito de
voto pelos acionistas, estão a estes disponíveis na sede da Companhia, no seu endereço eletrônico
www.mrv.com.br - Relacionamento com Investidores, da CVM www.cvm.gov.br e da BM&FBOVESPA
www.bmfbovespa.com.br; (b) Nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98, os interessados em
requerer a adoção do voto múltiplo nessa eleição deverão representar, no mínimo, 5% do capital social; e
(c) Nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/1976, os acionistas deverão exibir documento de identidade e
comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária,
podendo ser representados por mandatários, observadas as determinações e restrições legais. Pede-se
que os documentos que comprovem a regularidade da representação sejam entregues, na sede da
Companhia, até 48 horas antes da Assembleia.
Belo Horizonte, 28 de março de 2017.
Rubens Menin Teixeira de Souza
Presidente do Conselho de Administração

