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COMUNICADO AO MERCADO
Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2018 — MRV Engenharia e Participações S.A. (B3) ("Companhia"), vem
apresentar os esclarecimentos solicitados pela CVM por meio do Ofício 1960/2018-SAE, enviado à
Companhia em 06 de dezembro de 2018 (“Ofício”), cujo inteiro teor segue abaixo transcrito:
“06 de dezembro de 2018
1960/2018-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 pela agência de notícias Broadcast, em 06/12/2018 às 15h33, consta, entre outras informações, que:
- MRV prepara entrada nos mercados de aluguel e consórcio; e
- Diversificação do portfólio vai amadurecer gradualmente e tem potencial de representar até 50% da receita daqui a cinco
anos.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até às 9h00 do dia 07/12/2018, com a sua confirmação ou não, bem
como outras informações consideradas importantes.”

Em atendimento à solicitação acima, a Companhia esclarece que o conteúdo veiculado pela agência de
notícias Broadcast, em 06 de dezembro de 2018, tem origem em um evento público "MRV Day", realizado
na mesma data e amplamente divulgado pela Companhia para todos os acionistas, investidores, analistas e
interessados, o qual foi transmitido ao vivo via webcasting, e tem sua gravação e apresentação disponíveis
no site ri.mrv.com.br.
A Companhia esclarece que, durante o evento, foi mencionada a possibilidade de os clientes utilizarem
consórcio como funding alternativo ao FGTS, o que difere materialmente de operar nesse segmento.
Com relação ao aluguel, esclarecemos que foi divulgada a iniciativa através da empresa Luggo, cujo projeto
encontra-se em fase inicial (projeto piloto), para aluguel de imóveis por meio de uma plataforma digital. O
CEO da Companhia, Sr. Rafael Menin, mencionou que ainda está sendo estudado como capturar a demanda
crescente (por habitação) em um cenário de financiamento limitado, deixando claro que são cenários que
estão sendo avaliados pela Companhia.
Adicionalmente, foram divulgadas iniciativas da Companhia em novas frentes de negócios e serviços tal como
a retomada de projetos para médio padrão financiados por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE) e o Sr. Rafael Menin complementou dizendo: “Não me surpreenderia se dentro de cinco
anos 50% da nossa receita líquida já não viesse do FGTS”.

Dessa forma, cumpre reforçar que essas opiniões e expectativas se baseiam em informações que já vinham
sendo expostas nos documentos enviados por essa Companhia, por meio do Sistema Empresas.net e site de
RI da Companhia.
Assim, garantimos a ampla e imediata disseminação das informações, além do tratamento equitativo dos
investidores e demais participantes do mercado, de forma a não influenciar a tomada de decisão de
investidores na movimentação de quaisquer títulos e valores mobiliários de emissão da mesma.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2018.
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