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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”)
convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na sede da
Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, no dia 12 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia:
1.
Aprovar a cisão parcial da Companhia, que resultará na segregação das ações de sua
propriedade emitidas pela Log Commercial Properties e Participações S.A., sociedade anônima
constituída e existente em conformidade com as leis do Brasil, com sede na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto
02, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.041.168/0001-10 (“Log”), com versão da parcela cindida para
a Log (“Operação Societária”);
2.
Aprovar os termos e condições do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de
Cisão Parcial da MRV Engenharia e Participações S.A. com Versão da Parcela Cindida para a Log
Commercial Properties e Participações S.A.” celebrado em 9 de novembro de 2018 entre as
administrações da Companhia e da Log;
3.
Ratificar a contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., inscrita no Conselho
Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 005112/O-9 e no CNPJ/MF sob o
nº 08.681.365/0001-30, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do
Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo
de avaliação da parcela do patrimônio líquido da Companhia a ser vertida para a Log, avaliada a
valor contábil, com base nas informações trimestrais da Companhia levantadas em 30 de setembro
de 2018 (“Laudo de Avaliação”), e a contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 27.281.922/0001-70, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, como empresa especializada responsável pela
elaboração do laudo para fins de atendimento ao artigo 264 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), que foi elaborado para fins meramente
informativos (“Laudo 264”);
4.

Aprovar o Laudo de Avaliação;

5.
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;

6.
Aprovar a redução do capital social da Companhia no montante total de
R$ 1.000.093.319,77 (um bilhão, noventa e três mil, trezentos e dezenove reais e setenta e sete
centavos), passando dos atuais R$ 5.079.863.175,07 (cinco bilhões, setenta e nove milhões,
oitocentos e sessenta e três mil, cento e setenta e cinco reais e sete centavos) para
R$ 4.079.769.855,30 (quatro bilhões, setenta e nove milhões, setecentos e sessenta e nove mil,
oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), sem o cancelamento de ações, como
resultado da Operação Societária (“Redução de Capital”);
7.
Aprovar a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a
Redução de Capital;
8.
Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia de modo a incorporar a alteração
decorrente da Redução de Capital; e
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.

Voto à Distância: A Companhia informa que utilizará o processo de voto a distância, de acordo com
a Instrução CVM nº 481/2009. O acionista, que desejar, poderá optar por exercer o seu direito de
voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da referida instrução, enviando o
correspondente boletim de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco
escriturador ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes na Proposta da
Administração e Manual para Participação.
Instruções Gerais: (a) as informações e documentos previstos na Instrução CVM nº 481/2009,
relacionados à matéria a ser deliberada, assim como as demais informações e documentos
relevantes para o exercício do direito de voto pelos acionistas, estão a estes disponibilizadas na
sede 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 no site da B3 (www.bmfbovespa.com.br); e (b) Nos termos do
artigo 126 da Lei nº 6.404/1976, os acionistas deverão exibir documento de identidade e
comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária,
podendo ser representados por mandatários, observadas as determinações e restrições legais. Pedese que os documentos que comprovem a regularidade da representação sejam entregues, na sede
da Companhia, até 48 horas antes da Assembleia Geral Extraordinária.

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2018.

Rubens Menin Teixeira de Souza
Presidente do Conselho de Administração

