MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20
NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2017 — MRV Engenharia e Participações S.A. (BM&FBovespa:
MRVE3 - ADR OTCQX: MRVNY) ("Companhia"), em cumprimento à Instrução CVM nº 480, de 07 de
dezembro de 2009 ("ICVM 480"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de agosto de 2017, a
Companhia aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da controlada em conjunto LOG
COMMERCIAL PROPERTIRES E PARTICIPAÇÔES S.A (“LOG”) realizada em 18 de agosto de 2017, o
aumento de capital social da LOG no valor de R$ 308.466.092,00. Tendo em vista que a Operação
configura transação entre partes relacionadas para os fins da ICVM 480, a Companhia divulga abaixo
as informações previstas no Anexo 30-XXXIII da referida ICVM 480:
Nomes das Partes Relacionadas
Relações com Emissor
Data da Transação
Objeto do Contrato

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A
(LOG)
A Companhia detém 45,92% do capital total da LOG.

18/08/2017
Aumento de Capital Social da controlada em conjunto
LOG.
Principais termos e condições
Em conformidade ao Boletim de Subscrição da LOG
aprovado em 18/08/2017, a Companhia subscreveu o
montante de R$ 209.289.432,00 equivalentes a 9.513.156
ações ordinárias, sendo a primeira parcela integralizada
em moeda corrente nacional no dia da AGE (18 de agosto
de 2017). A segunda parcela será integralizada no dia
18/10/2017 e a terceira parcela no dia 18/01/2018.
A Companhia terá ainda o direito a bônus de subscrição.
Após o aporte, a Companhia passa deter 45,92% do
Capital da LOG.
Participação da contraparte, seus A Operação foi aprovada pelo Conselho de Administração
sócios ou administradores na da Companhia em 14/08/2017.
transação
A Companhia possuía em 30/06/17, participação de
39,87% no capital social da Log.
O Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza é acionista da
Companhia, bem como integra os Conselhos de
Administração da MRV e LOG.

O Sr. Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez integra o
Conselho de Administração da Companhia e da LOG, bem
como é acionista de ambas.
O Sr. Leonardo Guimarães Correa, Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores da Companhia, compõe o
Conselho de Administração da LOG, bem como é
acionista de ambas.
Por fim, o Sr. Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza,
membro do Conselho da Administração da Companhia,
Diretor Presidente e acionista, é acionista indireto da LOG
através de sua participação na CONEDI PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Justificativa
pormenorizada
das
razões pelas quais a administração do
emissor considera que a transação
observou condições comutativas ou
prevê pagamento compensatório
adequado

O montante total aportado será destinado integralmente
à conta de capital social da LOG.
A Administração da Companhia entende que este novo
aporte contribuirá para o crescimento das operações da
Log, aumento do FFO e maior retorno aos acionistas. O
mercado da Log, galpões logísticos, possui potencial de
expansão, além de baixa vacância, forte demanda, e
queda da taxa de juros, que contribuirão para a melhora
dos resultados.
Os recursos serão destinados para a conclusão de ativos
em produção e redução do nível de alavancagem,
suportando o crescimento e estabilização do balanço da
LOG, permitindo aos acionistas retorno atrativo para o
investimento da Companhia.
Diante disso, a operação foi realizada no melhor
interesse da Companhia e da LOG, sendo todas as
condições do aporte baseadas em práticas usuais de
mercado.

Leonardo Guimarães Corrêa
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

