Press Release

Mills assina acordo de cooperação na divisão Serviços Industriais
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2012 - A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Mills”) informa
que assinou contrato de cooperação exclusiva com a empresa Beerenberg Corp. AS (“Beerenberg”)
para fabricar, comercializar e aplicar seus produtos da linha Benarx no Brasil.
A empresa norueguesa Beerenberg é fornecedora mundial de soluções de tratamento de superfície,
proteção contra incêndio, isolamento, tecnologias de acesso, e serviços de engenharia e de inspeção
para indústria de óleo e gás. A empresa atua em 22 países e tem excelente reputação por sua
qualidade e confiabilidade. Os produtos da linha Benarx são para isolamento térmico e proteção contra
incêndio, com grande aplicação no mercado offshore.
Este acordo está em linha com a estratégia da divisão Serviços Industriais de ampliar sua lucratividade,
identificando oportunidades de serviços complementares para oferecermos aos nossos clientes,
principalmente no setor de óleo e gás e no mercado offshore.

Para mais informações, contatar:
+55-21-2123-3700
ri@mills.com.br

Alessandra Gadelha – Diretora de RI
agadelha@mills.com.br

Camila Conrado – Especialista de RI
cconrado@mills.com.br

Carolina Gonçalves – Analista de RI
cgoncalves@mills.com.br

Este press release pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Companhia sobre
eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos
históricos envolvem vários riscos e incertezas. A Mills não pode garantir que tais declarações venham a ser
corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos à economia brasileira, ao mercado de capitais, aos
setores de infra-estrutura, imobiliário, de óleo e gás, entre outros, e a regras governamentais, que estão sujeitos à
mudança sem prévio aviso. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados
diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.
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