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

FATO RELEVANTE
Proposta de Aumento de Capital de Controlada em
Conjunto da Companhia

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2017 — MRV Engenharia e Participações S.A.
(BM&FBovespa: MRVE3 - ADR OTC PINK: MRVNY) ("Companhia"), em observância
aos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, nesta data, incluiu em seu calendário de eventos, Reunião do Conselho de
Administração a ser realizada no dia 14 de agosto de 2017, para apreciação de matéria
referente ao Fato Relevante publicado por sua controlada em conjunto LOG
COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“LOG”) a qual realizará Assembleia
Geral Extraordinária propondo o Aumento de Capital no valor total de
R$308.466.092,00 (trezentos e oito milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil e
noventa e dois reais).
A diretoria executiva da Companhia recomendará o aporte tendo em vista o potencial
de crescimento do mercado de galpões logísticos no Brasil, o menor custo de
construção da LOG na comparação com seus principais concorrentes e modelo
comercial único com uma clientela ampla e diversificada.
Acionistas
MRV Engenharia e Participações
Starwood Brasil FIP
FIP Multisetorial Plus
Conedi Participações Ltda
Outros

Aporte de
capital (R$)
209.289.432,00
2.373.668,00
30.535.318,00
45.830.774,00
20.436.900,00
308.466.092,00

Aporte de
capital (%)
67,85%
0,77%
9,90%
14,86%
6,63%
100,00%

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.

O Aumento de Capital proposto será realizado em 3 (três) parcelas, sendo a primeira
na data da realização da Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre a
matéria, e as demais nas mesmas datas dos meses de outubro de 2017 e janeiro de
2018.
Com exceção do acionista Starwood, todos os demais participarão do aumento de
capital, sendo que a nova composição acionária da LOG COMMERCIAL PROPERTIES E
PARTICIPAÇÕES S.A. ficará da seguinte forma:

Clique aqui para acessar o fato relevante da LOG COMMERCIAL PROPERTIES E
PARTICIPAÇÕES S.A..

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2017.

Leonardo Guimarães Corrêa
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

