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COMUNICADO AO MERCADO
Belo Horizonte, 15 de setembro de 2017 — MRV Engenharia e Participações S.A. (BM&FBovespa: MRVE3
- ADR OTC PINK: MRVNY) ("Companhia"), vem apresentar os esclarecimentos solicitados pela B3 (exBM&FBOVESPA/Cetip) por meio do Ofício 310/2017-SAE, enviado à Companhia em 14 de setembro de
2017 (“Ofício”), cujo inteiro teor segue abaixo transcrito:
“Ofício nº 310/2017/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2017.

Ao Senhor
LEONARDO GUIMARÃES CORRÊA
Diretor de relações com investidores de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
E-mail: ri@mrv.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.
“Prezado Senhor,
1.
Reportamo-nos à notícia veiculada na mídia esportiva Superesportes, em 14.09.2017, sob o título: “Paixão e futuro
do Galo: Rubens Menin, dono da maior parceira do Atlético em projeto do estádio, explica 'contribuição' de R$ 110 mi”, em
que constam as seguintes afirmações:
“Na próxima segunda-feira, os conselheiros do Atlético decidirão se o projeto do estádio do clube terá ou não continuidade.
Um deles é um dos principais parceiros do Galo na construção da nova arena. Além de ser representante do conselho,
Rubens Menin é presidente da MRV, empresa patrocinadora alvinegra que vai doar o terreno para a obra, avaliado em R$
50 milhões, além de comprar os naming rights, pelo valor de R$ 60 milhões.
Em entrevista ao Superesportes, Menin afirma que não terá vantagens no estádio do Atlético por estar fazendo um grande
investimento. A única aparição da empresa será no nome (Arena MRV), que será comprado.
‘Não vai ter contrapartidas no estádio para a empresa. Vai ter apenas o nome da arena, que será Arena MRV, assim como
tem em outros estádios, como o do Palmeiras. A gente não vai ter nenhuma regalia, estaremos pagando por isso. A MRV é
parceira do Atlético, patrocinadora do clube e está ajudando com os naming rights e também com a doação do terreno’,
disse.
Então qual o motivo de Menin investir todo esse dinheiro para algo em que ele não terá vantagens? A resposta é simples: o
pensamento é fazer o Atlético, clube de seu coração, ainda maior no cenário nacional e internacional.
‘Esse estádio engrandece o futebol mineiro, principalmente o Atlético. Não temos terrenos perto do local do estádio. No
Brasil, se pensa muito em tirar vantagem de qualquer ação. Sou parceiro do Atlético, atleticano e estamos fazendo isso para
ajudar o clube, sem pensar em lucros próprios. O estádio vai mudar a vida de 7 milhões de pessoas. É nisso que pensamos,
em fazer o Atlético ainda maior’.
[...]”
2.
Tendo em vista o exposto, determinamos que V.Sª. esclareça se a notícia é verídica e em caso afirmativo, informe
se haverá alguma deliberação em assembleia para aprovar tal desinvestimento ou se existe alguma política da companhia
que verse sobre tal assunto, assim como comente outras informações consideradas importantes sobre o tema.
3.
Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria: Comunicado ao Mercado, tipo:
Esclarecimentos sobre Consultas CVM/BOVESPA, assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir a transcrição
deste ofício.

DOCS - 3212187v1

4.
Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei 6.385/76, e na Instrução CVM Nº 452/07, caberá a determinação de aplicação
de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não
cumprimento da exigência contida neste ofício, no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do conhecimento do teor deste
expediente, enviado exclusivamente por e-mail, não obstante o disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº
358/02.”

Vimos através deste ofício esclarecer se a notícia é verídica e informar se haverá alguma deliberação em
assembleia para aprovar tal desinvestimento ou se existe alguma política da companhia que verse sobre tal
assunto, assim como comentar outras informações consideradas importantes sobre o tema.
Primeiramente, cabe esclarecer que a notícia é decorrente de uma entrevista concedida pelo Presidente do
Conselho de Administração da MRV, e acionista controlador.
Apesar disso, a notícia não corresponde ao estágio das discussões e negociações da transação. Oportuno
dizer que a transação ora veiculada depende de um evento futuro que é a aprovação da construção do
Estádio, ou seja, a materialização do investimento não será feita sem que antes ocorram todos os trâmites
que dispõe o Estatuto e as Políticas da Cia.
Destacamos que, se houver a aprovação da construção do Estádio, todos os trâmites do futuro
investimento serão seguidos e devidamente publicados aos investidores e terceiros interessados.
Sendo o que nos cumpria para o momento, subscrevemo-nos.

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2017.

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
LEONARDO GUIMARÃES CORRÊA
DIRETOR EXECUTIVO DE FINANÇAS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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