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

COMUNICADO AO MERCADO
À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
At. Sra. Nilza Maria Silva de Oliveira
Ref.:

Ofícios nº 365/2017/CVM/SEP/GEA-1 e 368/2017/CVM/SEP/GEA-1

Prezados Senhores,
MRV Engenharia e Participações S.A. (“Companhia”), sociedade anônima com sede na
Avenida Professor Mário Werneck nº 621, Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, CEP: 30.455-610, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 08.343.492/0001-20, vem, respeitosamente, apresentar os
esclarecimentos solicitados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) por meio dos
Ofícios nº 365/2017/CVM/SEP/GEA-1 e 368/2017/CVM/SEP/GEA-1, enviados à Companhia
em 09 e 10 de novembro de 2017 (“Ofício”), respectivamente, cujos inteiros teores seguem
abaixo transcritos:

“Ofício nº 365/2017/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2017.

Ao Senhor
Leonardo Guimarães Corrêa
Diretor de Relações com Investidores da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
Av. Professor Mario Werneck, 621 - Estoril
Belo Horizonte - BH
CEP: 30455-610
Email: ri@mrv.com.br
Telefone: (31) 3615-7106
c/c: emissores@b3.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.
Senhor Diretor,
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1.Reportamo-nos ao comunicado ao mercado enviado pela companhia, via sistema Empresas.net em
25.09.2017, em resposta ao Ofício nº 322/2017/CVM/SEP/GEA-1.

2.A respeito, reiteramos a necessidade de informar, de maneira clara e objetiva, no que se refere aos
mecanismos referentes à autorização de possível doação de terreno para a eventual construção do
estádio do clube Atlético Mineiro, o que segue:
•Esclarecer sobre a possibilidade de convocação de assembleia geral com a finalidade de se deliberar
sobre a eventual doação em comento, incluindo referências a disposições estatutárias ou demais regras
pertinentes; e
•Comentar acerca da existência de políticas ou práticas do emissor relativas a doações de tal natureza,
incluindo, em caso positivo, informações sobre os dispositivos relacionados. Em caso negativo, informar
sobre a eventual intenção de se deliberar em assembleia nova política a fim de dispor sobre operações
similares.
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.

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.”

“Ofício nº 368/2017/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2017.
Ao Senhor
Leonardo Guimarães Corrêa
Diretor de Relações com Investidores da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
Av. Professor Mario Werneck, 621 - Estoril
Belo Horizonte - BH
CEP: 30455-610
Email: ri@mrv.com.br
Telefone: (31) 3615-7106
c/c: emissores@b3.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia - Ofício nº 365/2017/CVM/SEP/GEA-1
Senhor Diretor,
1.Reportamo-nos ao ofício em epígrafe e, em complemento, à reportagem veiculada em 19.09.2017, na
mídia eletrônica Hoje em Dia, intitulada “Doação do terreno de R$ 50 milhões seria cancelada caso
Conselho rejeitasse Arena MRV”, cujo trecho de cópia de carta do emissor ao Clube Atlético Mineiro, de
12.09.2017, segue transcrito:
Conforme negociações já estabelecidas com esse Clube, em caso de aprovação do projeto do Estádio do
Galo, constante no Edital de Convocação ED-RG-007/2017, pelo Conselho Deliberativo da Agremiação e,
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ainda, posterior aprovação do projeto pela municipalidade e levantamento dos recursos necessários à sua
construção, foi assumido compromisso de doação de terreno situado no Bairro Califórnia, de propriedade
da MRV Engenharia e Participações S/A, para construção do referido estádio.
2.A propósito, solicitamos que os esclarecimentos a serem prestados em resposta aos questionamentos
constantes do Ofício nº 365 sejam acrescidos de comentários referentes à manifestação do emissor ora
mencionada, explicitando o passo-a-passo de eventual transferência de titularidade na operação de
doação do terreno em apreço.
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,
em conjunto com a resposta referente ao Ofício nº 365/2017/CVM/SEP/GEA-1, devendo incluir a
transcrição a estes ofícios.
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 nos ofícios em
tela, 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, pela presente, reiterar os esclarecimentos já prestados em resposta aos ofícios
nº 310/2017/CVM/SEP/GEA-1 e nº 322/2017/CVM/SEP/GEA-1, bem como explicitar o “passo-apasso” de eventual procedimento de transferência de titularidade na operação de doação do
terreno em apreço.
Em correspondência enviada ao Clube Atlético Mineiro, em 12 de Setembro de 2017,
citada no presente ofício, e em diversas matérias veiculadas ao longo dos últimos dois meses, o
acionista controlador da MRV Engenharia e Participações S/A declarou a sua intenção de doar
terreno para a construção de estádio de futebol do Clube Atlético Mineiro. Ocorre que, a doação
do referido terreno, pela pessoa física do Sr. Rubens Menin, estaria sujeita à observância das
seguintes condições:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

aprovação da construção do estádio pelo Conselho do Clube;
aprovação do projeto do estádio pela municipalidade;
levantamento dos recursos necessários à construção do estádio pelo Clube;
aquisição parcial do terreno pela pessoa física do acionista controlador, haja vista ser a
MRV Engenharia e Participações S/A a atual proprietária do terreno;
aprovação da alienação do terreno no âmbito da Diretoria Executiva da MRV
Engenharia e Participações S/A, conforme respectivo Estatuto Social.

No que tange à parcela do terreno, que continuará na propriedade da MRV Engenharia
e Participações S/A, esta será permutada por direitos decorrentes de Contrato de Patrocínio
Esportivo que deverá ser celebrado com o mesmo Clube, desde que satisfeitas as condições
antecedentes, já citadas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) supra.
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Portanto, não haverá doação ao Clube Atlético Mineiro pela MRV Engenharia e
Participações S/A, mas tão somente permuta por direitos decorrentes de Contrato de Patrocínio
Esportivo que vier a ser firmado, tendo como objeto a divulgação de logomarca em uniformes de
jogadores e comissão técnica, dentro das dependências do estádio, painéis de fundo para
entrevistas, dentre outros que vierem a ser negociados entre as partes contratantes.

Esclarecemos, ainda, que todas as condições de patrocínio esportivo se darão conforme
política de patrocínios da companhia, vigente à época.

Sendo só o que nos reserva o ensejo, renovamos os nossos votos de estima.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2017.

Leonardo Guimarães Corrêa
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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