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FATO RELEVANTE
Belo Horizonte/MG, 14 de novembro de 2019 — MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou
“MRV”), nos termos do art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e da
Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue, em linha com os
materiais já divulgados ao mercado nos últimos dias.
i. Renúncia do Conselheiro Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza e reformulação da estrutura organizacional
da administração da Companhia
O Sr. Rafael Menin renunciou, nesta data, ao cargo de membro do Conselho de Administração. A Companhia
agradece a contribuição do Sr. Rafael Menin nos anos em que exerceu o cargo e esclarece que a referida renúncia é
parte da reformulação de sua estrutura organizacional.
Em linha com tal reformulação, o Conselho de Administração aprovou, nesta data, a indicação da Sra. Maria
Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração
da Companhia, em substituição ao Sr. Rafael Menin.
Além disso, será submetida à avaliação da assembleia de acionistas a reformulação da estrutura organizacional da
Diretoria Executiva da Companhia, bem como a criação do Comitê Jurídico que irá assessorar o conselho de
administração da Companhia em questões afetas ao tema, conforme Proposta da Administração divulgada nesta
data.
ii.

Alienação de ativos e prestação de serviços de consultoria imobiliária e administração de bens de terceiros

Considerando que o ciclo de negócios da Luggo consiste na incorporação e construção de empreendimentos para a
locação residencial com posterior venda dos ativos para Fundos de Investimento Imobiliário, a Companhia informa
que, finalizando o primeiro ciclo do negócio, foram celebrados nesta data os Contratos de Compra e Venda de Quotas
das sociedades controladas responsáveis pelos 4 (quatro) empreendimentos Luggo já lançados (Luggo Cipreste;
Luggo Cenarium; Luggo EcoVille e Luggo Lindóia) ao LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII,
administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., conforme aprovado pelo
Conselho de Administração em reunião realizada no dia 25/10/2019.
Em linha com a pretensão de que a Luggo desenvolva atividades de administração da locação e consultoria imobiliária
aos fundos, a Companhia tem a intenção de formalizar a complementação de suas atividades, propondo à assembleia

de acionistas a inclusão das seguintes atividades em seu objeto social: administração de bens de terceiros e prestação
de serviços de consultoria imobiliária.
iii. Intermediação de bens e serviços em complementação às atividades da Companhia
Adicionalmente, em linha com os objetivos estratégicos da Companhia de crescimento com diversificação e criação
de relacionamento de longo prazo com seus clientes, a Companhia tem a intenção de formalizar a complementação
de suas atividades para incluir também a intermediação do fornecimento de bens e serviços no segmento imobiliário
residencial, algo que a Companhia já vem planejando por meio de projetos como o aplicativo “Meu MRV” e a
plataforma “Mão na Roda MRV”, com um grande potencial de geração de valor.
Considerando que a inclusão, no objeto social da Companhia, das atividades descritas nos itens (ii) e (iii) acima são
complementares às atividades já desenvolvidas pela Companhia, sem qualquer mudança de risco empresarial para
os seus acionistas, não haverá direito de recesso para os acionistas dissidentes.

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2019.

Ricardo Paixão Pinto Rodrigues
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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Belo Horizonte/MG, November 14 , 2019 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Company" or "MRV"),
pursuant to article 157, paragraph 4 of Law No. 6,404/76, as amended ("Corporation Law"), and CVM Instruction No.
358/02, communicates to its shareholders and the market in general the following, in line with the materials already
disclosed to the market in recent days.
i. Resignation of Board Member Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza and reformulation of the
organizational structure of the Company's management
Mr. Rafael Menin resigned, on this date, as a member of the Board of Directors. The Company thanks Mr. Rafael
Menin for his contribution during the years in which he held the position and clarifies that this resignation is part of
the reformulation of its organizational structure.
In line with this reformulation, the Board of Directors approved, on this date, the appointment of Ms. Maria Fernanda
Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia, to occupy the position of member of the Board of Directors of the Company,
replacing Mr. Rafael Menin.
In addition, the reformulation of the organizational structure of the Company's Executive Board, as well as the
creation of the Legal Committee that will advise the Company's Board of Directors on issues related to the subject,
will be submitted to the evaluation of the shareholders' meeting, according to the Management Proposal disclosed
on this date.
ii.

Disposal of assets and provision of real estate consulting services and management of third party assets

Considering that Luggo's business cycle consists of the development and construction of residential rental projects
with subsequent sale of assets to a Real Estate Investment Funds, the Company informs that, at the end of the first
business cycle, the Purchase and Sale of Shares Agreements of the subsidiaries responsible for the 4 (four) Luggo
projects already launched (Luggo Cipreste; Luggo Cenarium; Luggo EcoVille and Luggo Lindóia) were signed on this
date; to LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII, managed by INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., as approved by the Board of Directors in a meeting held on October 25, 2019.
In line with Luggo's intention to develop real estate lease management and consulting activities for the funds, the
Company intends to formalize the completion of its activities, proposing to the shareholders' meeting the inclusion
of the following activities in its corporate purpose: management of third-party assets and provision of real estate
consulting services.

iii. Intermediation of goods and services in addition to the Company's activities
Additionally, in line with the Company's strategic objectives of growth with diversification and creation of long-term
relationships with its customers, the Company intends to formalize the completion of its activities to also include the
intermediation of the supply of goods and services in the residential real estate segment, something that the
Company is already planning through projects such as the "Meu MRV" application and the "Mão na Roda MRV"
platform, with great potential for value creation.
Considering that the inclusion in the Company's corporate purpose of the activities described in items (ii) and (iii)
above are complementary to the activities already developed by the Company, without any change in corporate risk
for its shareholders, there will be no right of withdrawal for dissenting shareholders.
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Belo Horizonte, November 14 , 2019.

Ricardo Paixão Pinto Rodrigues
Chief Financial and Investor Relations Officer

