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Mills informa transferência de participação acionária
Rio de Janeiro, 14 de março de 2012 - A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (Mills) informa
que foi comunicada pela Snow Petrel S.L., sociedade com sede em Barcelona, Espanha, na Calle
Johann Sebastian Bach 20, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.740.333/0001-61 (Snow Petrel),
da transferência da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da
Mills detidas pela Jeroboam Investments LLC (Jeroboam) para a Snow Petrel, devido à dissolução e
consequente extinção de sua subsidiária integral Jeroboam. Desta forma, a Snow Petrel passou a deter
19.233.281 (dezenove milhões, duzentas e trinta e três mil duzentas oitenta e uma) ações da Mills,
representativas de 15,3% do seu capital social.
A Snow Petrel informou, ainda, que: (a) não detém, direta ou indiretamente, inclusive por meio de
pessoa ligada, outras ações de emissão da Companhia, bônus de subscrição ou debêntures
conversíveis em ações, direitos de subscrição ou opção de compra de ações de emissão da
Companhia; (b) em decorrência da transferência, a Snow Petrel irá suceder a Jeroboam como parte do
Acordo de Acionistas da Nacht Participações S.A., celebrado em 11 de fevereiro de 2011; (c) a Snow
Petrel, assim como a Jeroboam até a sua extinção, é controlada pelo Sr. Nicolas Nacht; (d) a Snow
Petrel pretende continuar detendo o controle compartilhado da Companhia, sendo este o principal
objetivo de sua participação; e (e) uma vez que a totalidade do capital da Jeroboam já era detido pela
Snow Petrel, a transferência de que trata esta notificação não impacta, de forma alguma, o controle da
Companhia.

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 Henriques 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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