MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20
NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
DIVIDENDOS EXTRAORDINÁRIOS DO ANO FISCAL DE 2018
Belo Horizonte, 25 de novembro de 2019 — MRV Engenharia e Participações S.A. (B3: MRVE3) ("Companhia"),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que os dividendos extraordinários declarados pela Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 25 de abril de 2019, no montante total de R$ 327.896.570,78, terá
o seu pagamento em duas datas distintas, ainda em 2019.
Conforme comunicado no aviso aos acionistas divulgados no dia 12 de Novembro de 2019, serão disponibilizados no
dia 27 de novembro de 2019 a primeira distribuição dos dividendos extraordinários, no valor de R$ 163.948.285,39.
Devido a movimentações de ações em tesouraria, o valor atualizado por ação será equivalente a R$ 0,370134837
com base na posição acionária do dia 18 de novembro de 2019, consideradas as recompras, transferências e/ou
cancelamentos ocorridos até a presente data.
Serão observados os procedimentos adotados pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela escrituração das
ações da Companhia, pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC, para as ações depositadas na
custódia fungível.

Ricardo Paixão Pinto Rodrigues
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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NOTICE TO SHAREHOLDERS
EXTRAORDINARY DIVIDENDS FOR THE FISCAL YEAR OF 2018
Belo Horizonte, November 25th, 2019 — MRV Engenharia e Participações S.A. (B3: MRVE3) ("Company"), informs
its shareholders and the Market in general, that at the Ordinary and Extraordinary General Meeting held on April
25th, 2019, the Company's Board of Directors approved the payment of extraordinary dividends by the Company, in
the total amount of R$ 327,896,570.78, which will be made available on two different dates, both in 2019.
As announced in the notice to shareholders disclosed on November 12th, 2019, the first distribution of extraordinary
dividends in the amount of R$ 163,948,285.39 will be made available on November 27th, 2019.
Due to transfers on our treasury shares, the updated payable amount of the dividends is of R$ 0.370134837 per
common share issued by the Company, for the registered shareholders of the Company on the basis date of
November 18th, 2019, considering repurchases, transfers and/or cancelations of shares until the present date.
The payment will be made in accordance with the procedures adopted by Banco Bradesco S.A., the depositary
institution for the Company’s shares, and by the Brazilian Clearing and Depository Corporation (CBLC).

Ricardo Paixão Pinto Rodrigues
Chief Financial and Investor Relations Officer

