Convite Webcast

Mills - Webcast do resultado do 3T11
A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (Mills) divulgará o resultado referente ao terceiro
trimestre de 2011 (3T11) no dia 9 de novembro de 2011, quarta-feira, após o fechamento do mercado, e
realizará conferência telefônica e webcast no dia 11 de novembro, sexta-feira, às 12 horas, horário do
Rio de Janeiro, em português, com tradução simultânea para inglês.
Teleconferências / Webcast:: Sexta-feira, 11 de novembro de 2011:
Português
Horário: 12:00h (Rio de Janeiro)
Horário: 9:00h (Nova York)
Telefone: +55-11-3127-4971
Código: Mills Engenharia
Replay: +55-11-3127-4999
Código: 76365373

Inglês - Tradução Simultânea
Horário: 12:00h (Rio de Janeiro)
Horário: 9:00h (Nova York)
Telefone: +1-866-866-2673 (Toll free)
ou +1-516-3001066
Código: Mills Engenharia
Replay: +55-11-3127-4999
Código: 79717869

Para acessar webcast, clique aqui.
Sobre a Mills
A Mills (BM&FBovespa: MILS3) é um dos maiores prestadores de serviços especializados de
engenharia no Brasil e líder no fornecimento de formas de concretagem e estruturas tubulares e na
locação de equipamentos motorizados de acesso para o mercado brasileiro. A Mills também atua no
segmento de serviços industriais (acesso, pintura industrial e isolamento térmico) sendo um dos
principais players neste mercado. Em 2010, a receita líquida da Mills totalizou R$ 549,9 milhões,
enquanto o EBITDA atingiu R$ 194,5 milhões, sendo a margem EBITDA no período igual a 35,4%. A
empresa tem planos de investir R$ 1,1 bilhão no período 2010 a 2012, para viabilizar sua expansão
geográfica no mercado brasileiro e atender à demanda crescente do setor de infra-estrutura no país,
influenciada pela expansão do crédito imobiliário, pelos programas PAC – Programa de Aceleração do
Crescimento e Minha Casa, Minha Vida, e por investimentos para a Copa do Mundo de 2014, os Jogos
Olímpicos de 2016 e na indústria de óleo e gás.

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

