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FATO RELEVANTE
Belo Horizonte, 22 de outubro de 2019 — MRV Engenharia e Participações S.A. (B3: MRVE3) ("Companhia"), nos
termos do §4º do artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), e da regulamentação em vigor, bem como de acordo com os fatos relevantes divulgados nos dias 3, 4,
16 de setembro e 1º de outubro de 2019, vem a público prestar os seguintes esclarecimentos aos seus acionistas e
ao mercado em geral.
A administração da Companhia e o Comitê Independente continuam avaliando os comentários enviados pelos
acionistas a respeito da estrutura do potencial investimento a ser realizado na AHS Residential, LLC (“Transação”).
Uma nova convocação de acionistas para assembleia geral extraordinária deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias,
contados de hoje, para aprovação da Transação.
Informações adicionais sobre a Transação estão disponíveis no site de relações com investidores da Companhia
(https://ri.mrv.com.br) e serão continuamente divulgadas ao mercado conforme a evolução de suas etapas.

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2019

Ricardo Paixão Pinto Rodrigues
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Belo Horizonte, October 22nd, 2019 — MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”), pursuant to article
157, paragraph 4, of Law No. 6,404, dated December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporations Law ”), and the
regulations in force, as well as in accordance with the Material Facts disclosed on September 3rd, 4th, 16th, and October
1st, 2019, hereby informs the following to its shareholders and the market in general.
The Company’s management and the Independent Committee continues to evaluate the comments sent by the
shareholders regarding the structure of the potential investment to be made in AHS Residential, LLC (“Transaction”).
A new call of shareholders for an extraordinary general meeting shall take place within thirty (30) days as of today,
to approve the Transaction.
Additional information on the Transaction is available on the Company’s investor relations website
(https://ri.mrv.com.br) and will be continuously disclosed to the market as its stages progress.

Belo Horizonte, October 22nd, 2019

Ricardo Paixão Pinto Rodrigues
Chief Financial and Investor Relations Officer

