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COMUNICADO AO MERCADO
Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2018 — MRV Engenharia e Participações S.A. (B3: MRVE3 - ADR OTC
PINK: MRVNY) ("Companhia"), vem apresentar os esclarecimentos solicitados pela B3 (exBM&FBOVESPA/Cetip) por meio do Ofício 15/2018-SAE, enviado à Companhia em 04 de janeiro de 2018
(“Ofício”), cujo inteiro teor segue abaixo transcrito:
“04 de janeiro de 2018
15/2018-SAE
MRV Engenharia e Participações S.A.
At. Sr. Leonardo Guimarães Corrêa
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 04/01/2018, sob o título “Executivos estão mais otimistas com futuro
dos negócios este ano”, consta, entre outras informações, que a MRV cresceu 10% e deve fechar o faturamento de 2017 em
aproximadamente R$ 5 bilhões.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 05/01/2018, com a sua confirmação ou não, bem como outras
informações consideradas importantes.”

Em atendimento à solicitação acima, a Companhia esclarece que o conteúdo veiculado pelo jornal Valor
Econômico, em 04 de janeiro de 2018, tem origem em entrevista concedida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira
de Souza ao referido jornal.
No âmbito da Notícia, foi mencionado que a MRV “cresceu 10% e deve fechar o faturamento de 2017 em
aproximadamente R$ 5 bilhões”.
A informação relativa ao crescimento tem sua fonte em base de dados concretos, amplamente divulgados
ao mercado através das divulgações de resultados trimestrais e demonstrações financeiras, conforme pode
se verificar nos dados operacionais de vendas da Companhia.
Da mesma maneira, a expectativa de faturamento de que trata a matéria, tem como fundamento os
resultados operacionais e financeiros já alcançados nos últimos meses, incluindo as vendas de outubro e
novembro, divulgadas através de comunicado ao mercado publicado no dia 12/12/2017, diferindo-se
materialmente de fornecimento formal de guidance.
Dessa forma, cumpre reforçar que essas opiniões se basearam em informações que já vinham sendo
expostas nos documentos enviados por essa Companhia, por meio do Sistema Empresas.NET. Assim,
garantimos a ampla e imediata disseminação das informações, além do tratamento equitativo dos
investidores e demais participantes do mercado.

Cumpre ainda esclarecer que nas teleconferências públicas, entrevistas, dentre outros, a Diretoria da
Companhia, em linha com as principais práticas de governança corporativa e orientações normativas
quanto à divulgação de informações aos investidores, vem compartilhando, quando aplicável, sua análise
da Companhia, baseada em fatos e informações que já tenham sido previamente divulgados, bem como as
principais tendências e fatores que possam afetar o desenvolvimento da Companhia. É importante destacar
que tal prática e conduta, por sua vez, difere materialmente de fornecimento formal de guidance, ou seja,
da formalização de expectativas de desempenho futuro da Companhia.
Finalmente, a Companhia esclarece que de forma habitual concede entrevistas, nas quais aborda dentre
outros assuntos aqueles supra citados, com observância irrestrita à regulamentação expedida pela CVM, de
forma a não influenciar a tomada de decisão de investidores na movimentação de quaisquer títulos e
valores mobiliários de emissão da mesma.
Diante do exposto, a Companhia esclarece que desde 2013, não fornece quaisquer guidance relativos a
suas atividades, bem como as informações prestadas em entrevistas não tem por finalidade formalizar ou
configurar projeção oficial ou promessa de desempenho futuro da Companhia.

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2018.
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