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

AVISO AOS ACIONISTAS

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2018 — MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia” ou “MRV”), nos termos do §4º do artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada, e da regulamentação em vigor, em complemento aos Fatos Relevantes
divulgados em 29 de outubro, 09 de novembro e 12 de dezembro de 2018, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que em virtude do deferimento da Conversão e da Listagem
(conforme abaixo definidos), e no contexto da operação societária aprovada em 12 de dezembro de
2018 pela Companhia e pela Log Commercial Properties e Participações S.A. (“Log”) - que
compreendeu a cisão parcial da Companhia, seguida da incorporação da parcela cindida pela Log -,
serão entregues aos acionistas da Companhia, na proporção de suas participações no seu capital
social, no dia 20 de dezembro de 2018, as ações emitidas pela Log e de propriedade da Companhia.
As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex-cisão a partir de 21 de dezembro
de 2018, na proporção de 83,71% do preço de fechamento do dia anterior, e na mesma data (21 de
dezembro de 2018) terá início a negociação com as ações de emissão da Log no Novo Mercado, com
o ticker LOGG3.
Os acionistas com ações depositadas na Central Depositária da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
deverão receber as ações da Log através do seu respectivo agente de custódia. Os acionistas
detentores de ações escrituradas diretamente no Banco Bradesco S.A., instituição depositária das
ações da Companhia, poderão receber as ações da Log em qualquer das agências brasileiras do
Banco Bradesco S.A.
As ações de emissão da Log e de propriedade da Companhia, em razão da incorporação da parcela
cindida, serão entregues diretamente aos acionistas da Companhia, conforme previsto acima, à
razão de 0,07215075382 ação da Log para 1 ação da Companhia detida em 20 de dezembro de
2018.
Por fim, a Companhia comunica que as frações das ações da Log serão separadas, agrupadas em
números inteiros, e vendidas em tantos leilões quantos forem necessários. Os valores resultantes da
alienação serão disponibilizados em nome do respectivo acionista proprietário de frações.
CONTEXTO
Foram deferidos, nesta data, (i) o pedido de conversão de registro de companhia aberta da Log de
categoria “B” para categoria “A” perante a CVM, nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de
dezembro de 2009, conforme alterada (“Conversão”); e (ii) o pedido de listagem e adesão, pela
Log, ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3 (“Listagem”).
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A Log divulgou, na data de hoje, Fato Relevante (Anexo I) informando a respeito do deferimento
da Conversão e Listagem.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2018.

Leonardo Guimarães Corrêa
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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ANEXO I
FATO RELEVANTE DA LOG COMMERCIAL PROPERTIES S.A.

FATO RELEVANTE

Aprovação da Operação Societária
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nos termos do artigo 157, §4°, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, do disposto na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em complemento aos
Fatos Relevantes divulgados em 29 de outubro, 09 e 16 de novembro e 12 de dezembro de 2018,
foram deferidos, nesta data, (i) o pedido de conversão de registro de companhia aberta da
Companhia de categoria “B” para categoria “A” perante a CVM, nos termos da Instrução CVM nº 480,
de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Conversão”); e (ii) o pedido de listagem e adesão,
pela Companhia, ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) (“Listagem”).
A Companhia informa que, em virtude do deferimento da Conversão e da Listagem, e no contexto
da operação societária aprovada em 12 de dezembro de 2018 pela Companhia e pela MRV Engenharia
e Participações S.A. (“MRV”) - que compreendeu a cisão parcial da MRV, seguida da incorporação
da parcela cindida pela Companhia - serão entregues aos acionistas da MRV, na proporção de suas
participações no seu capital social, no dia 20 de dezembro de 2018, as ações emitidas pela
Companhia e de propriedade da MRV. Dessa forma, as ações de emissão da MRV passarão a ser
negociadas ex-cisão a partir de 21 de dezembro de 2018, e na mesma data (21 de dezembro de
2018) terá início a negociação com as ações de emissão da Companhia no Novo Mercado, com o
ticker LOGG3.
Por fim, a Companhia comunica que as frações das ações da Companhia serão separadas, agrupadas
em números inteiros, e vendidas em tantos leilões quantos forem necessários. Os valores resultantes
da alienação serão disponibilizados em nome do respectivo acionista proprietário de frações.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2018.

Felipe Enck Gonçalves
CFO e Diretor de Relações com Investidores
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