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Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista da MRV Engenharia e Participações
S.A. (“Companhia”) opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos termos dos artigos 21-A
e seguintes da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada (“Boletim”). Nesse caso, é
imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o nome (ou denominação social)
completo do acionista e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica
(CNPJ) ou de pessoa física (CPF), conforme aplicável, além de um endereço de e-mail para
confirmação de recebimento e eventual contato, se necessário. Para que seja considerado válido
e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral Extraordinária,
devem ser observadas as seguintes instruções: (i) todos os campos deverão estar devidamente
preenchidos; (ii) todas as páginas deverão estar rubricadas; e (iii) a última página deverá estar
assinada pelo Acionista ou por seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso, e nos termos
da legislação vigente. Não serão exigidos reconhecimento de firma, notarização ou
consularização.
Importante esclarecer que a Proposta da Administração à qual este Boletim é anexo, encontra-se
à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, no seu site de Relações com
Investidores (https://ri.mrv.com.br/), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (http://www.b3.com.br).
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância, poderá exercê-lo:
1. Mediante instruções de voto transmitidas pelos acionistas ao escriturador das ações da
Companhia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações que não estejam
depositadas em depositário central, mas sim no Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), na qualidade
de escriturador das ações da Companhia.
Para consulta dos procedimentos a serem adotados para utilização desta opção, o acionista deve
entrar em contato com o escriturador das ações de emissão da Companhia, através dos dados de
contato citados no item abaixo.
2. Mediante instruções de voto transmitidos pelos acionistas aos seus respectivos agentes de
custódia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações depositadas com
instituições e/ou corretoras (“Agentes de Custódia”) na B3. Nesse caso, o voto a distância será
exercido pelos acionistas de acordo com os procedimentos adotados pelos Agentes de Custódia
que mantém suas posições em custódia.
O acionista titular de ações depositadas na B3 que optar por exercer o seu direito de voto a
distância deverá fazê-lo mediante a transmissão de sua instrução de voto ao Agente de Custódia
com o qual mantem suas ações em custódia, observadas as regras determinadas por esse
último, que, na sequência, encaminhará tais manifestações de voto à Central Depositária da B3,
que por sua vez, gerará um mapa de votação a ser enviado ao escriturador das ações de
emissão da Companhia.
Como a prestação do serviço de coleta e transmissão de instruções de preenchimento de boletim
de voto à distância é facultativo para os Agentes de Custódia, recomendamos que o acionista
verifique se o seu custodiante está habilitado a prestar tal serviço e quais os procedimentos por
eles estabelecidos para emissão das instruções de voto, bem como os documentos e
informações por eles exigidos.
A Companhia informa que caso o respectivo Agente de Custódia não preste o serviço de voto a
distância, o acionista terá a opção de enviar seu Boletim e documentos aplicáveis diretamente ao
escriturador das ações da Companhia ou à própria Companhia. A Companhia não é responsável
pela comunicação entre os acionistas e seus respectivos Agentes de Custódia.
3. Mediante envio do Boletim preenchido e assinado diretamente à Companhia
Caso o acionista queira encaminhar sua orientação de voto diretamente à Companhia, deverá
acessar o website de Relações com Investidores da Companhia (https://ri.mrv.com.br/) ou o
website da CVM (http://www.cvm.gov.br/), imprimir o Boletim, preenchê-lo, rubricar todas as
páginas e assiná-lo. Na sequência, deverá encaminhar o Boletim devidamente preenchido,
rubricado e assinado, juntamente com cópia autenticada dos documentos indicados abaixo, todos
os quais deverão ser recebidos pela Companhia até 3 (três) dias antes da Assembleia Geral
Extraordinária, para o seguinte endereço postal: Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 9º
andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30455-610.
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O acionista que optar por enviar o Boletim diretamente à Companhia, deverá encaminhar também
O acionista que optar por enviar o Boletim diretamente à Companhia, deverá encaminhar também
os seguintes documentos: via física original do Boletim devidamente preenchido, rubricado e
assinado; comprovante da instituição financeira depositária das ações escriturais ou em custódia
(artigo 41 da Lei das Sociedades por Ações) para comprovar sua qualidade de acionista; e cópia
autenticada dos seguintes documentos de identificação:
(a) Pessoa Física: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH, passaporte ou carteiras de
classe profissional oficialmente reconhecidas – como, por exemplo, carteira da OAB) do acionista
ou de seu representante legal, quando representado por procurador, cópia autenticada do
documento que comprove os poderes do signatário;
(b) Pessoa Jurídica: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH, passaporte ou carteiras
de classe profissional oficialmente reconhecidas – como, por exemplo, carteira da OAB) do
representante legal; contrato / estatuto social consolidado, atualizado e vigente; e documentos
societários que comprovem os poderes de representação do acionista; e
(c) Fundo de Investimento: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH, passaporte ou
carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas – como, por exemplo, carteira da OAB)
do representante legal; regulamento consolidado, atualizado e vigente; estatuto / contrato social
vigente do administrador ou gestor do fundo, conforme o caso, observada a política de voto do
fundo; e documentos societários que comprovem os poderes de representação.
Uma vez recebidos o Boletim e respectivas documentações exigidas, a Companhia avisará ao
acionista acerca de seu recebimento e de sua aceitação ou não, nos termos da Instrução CVM
481.
Caso este Boletim seja eventualmente encaminhado diretamente à Companhia, e não esteja
integralmente preenchido ou não venha acompanhado dos documentos comprobatórios descritos
acima, este será desconsiderado e o acionista será informado de referida desconsideração por
meio do endereço de e-mail indicado no Boletim.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
MRV Engenharia e Participações S.A.
A/C: Diretoria de Relações com Investidores
Correio postal: Avenida Professor Mário Werneck, 621, 9º andar, Bairro Estoril, em Belo
Horizonte, MG, CEP 30455-610
Correio eletrônico: ri@mrv.com.br ou assembleia@mrv.com.br
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
Para o exercício do voto à distância dos acionistas custodiados nos livros da Companhia, estes
deverão comparecer em qualquer agência do Bradesco e apresentar documentos de
representação. Também deverão ter em mãos o Boletim que a Companhia divulgou na CVM e
também no seu site de Relações com Investidores (https://ri.mrv.com.br/). O Bradesco não
receberá votos via e-mail e nem por correspondência, bem como não possui expediente ao
público em sua matriz.
Banco Bradesco S.A.
Endereço: Prédio Amarelo – Térreo – Vila Yara – Osasco – CEP. 06029-900
Endereço eletrônico (e-mail): dac.escrituracao@bradesco.com.br
Telefone: 0800. 701.1616
Pessoa para contato: Gerente da agência mais próxima do investidor
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Deliberação Simples
1. Aprovar (a) a incorporação da MDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda., sociedade limitada, com
sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais na Avenida Professor Mário Werneck,
nº 621, 10º andar, Estoril, CEP 30455-610, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE
31.208.630.045 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG e no CNPJ sob o nº
11.209.592/0001-40 (“MDI”) pela Companhia; (b) o aumento do capital social da Companhia
decorrente da versão da parcela do acervo líquido patrimonial da MDI não detida pela
Companhia, no valor de R$ 685.700.478,80 (seiscentos e oitenta e cinco milhões, setecentos mil,
quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), mediante a emissão de 37.286.595 (trinta
e sete milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quinhentas e noventa e cinco) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Novas Ações”) e 1 (um) bônus de subscrição
(“Bônus de Subscrição”); e (c) a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para
refletir o aumento do capital social da Companhia;
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
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Deliberação Simples
2. Aprovar o “Protocolo e Justificação de Incorporação da MDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
pela MRV Engenharia e Participações S.A.” (“Protocolo e Justificação”), celebrado em 26 de
dezembro de 2019 pela administração da Companhia e pela administração da MDI, que reflete os
termos e condições da proposta de incorporação da MDI pela Companhia (“Incorporação”)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Aprovar a contratação da WH Auditores Independentes EPP, com sede na cidade de Belo
Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Coletor Celso Werneck, nº 129, inscrita no CNPJ sob
o nº 42.465.302/0002-66 (“WH”), para avaliação contábil do valor de patrimônio líquido da MDI
para fins do cálculo da relação de troca no contexto da Incorporação com data base de 26 de
dezembro de 2019, nos termos do artigo 226 e seguintes da Lei das Sociedades por
Ações (“Laudo 226”);
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
4. Aprovar o Laudo 226
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
5. Aprovar a contratação Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., empresa com sede na
Rua Antônio de Albuquerque, nº 156, 11º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 59.527.788/0004-84,
empresa membro independente da Ernst & Young Global, uma sociedade limitada do Reino
Unido que atua como entidade de coordenação central da rede Ernst & Young para empresas
(“Ernst & Young”), para cálculo da relação de substituição das quotas da MDI pelas ações da
Companhia com base nos valores de seus fluxos de caixa descontados, com data base de 30 de
setembro de 2019, nos termos do artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações, para efeitos
informacionais e comparativos (“Laudo 264”)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
6. Aprovar o Laudo 264
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
7. Aprovar as alterações propostas em negociação com os acionistas ao estatuto social da
Companhia, no tocante (a) à adequação do estatuto social da Companhia ao novo Regulamento
do Novo Mercado; (b) à alteração das disposições sobre análise e aprovação de operações com
partes relacionadas pelo conselho de administração; (c) à competência do
conselho de administração para examinar e avaliar eventuais oportunidades comerciais
oferecidas à Companhia por seus acionistas e/ou administradores, voluntariamente ou por força
da legislação, regulamentação aplicável ou disposição contratual; (d) à inclusão de procedimento
de eleição por chapas para a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia;
e (e) à inclusão da previsão estatutária sobre funcionamento e competências do comitê de
auditoria da Companhia.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
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8. Caso restem aprovadas as matérias anteriores, autorizar e ratificar todos os atos dos
administradores da Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas
pelos acionistas da Companhia;
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
9. Aprovar a publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária na forma do artigo 130, §2º,
da Lei das Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

