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FATO RELEVANTE
DIVIDENDOS EXTRAORDINÁRIOS
Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2018 — MRV Engenharia e Participações S.A. (B3:
MRVE3) ("Companhia"), comunica a seus acionistas, ao mercado em geral e aos demais
interessados a distribuição de dividendos extraordinários referente ao exercício de
2017, conforme aprovado em assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em
19 de abril de 2018, e em linha com o objetivo da Companhia de garantir a adequada
remuneração de seus acionistas de forma recorrente e sustentável.
Os Dividendos serão distribuídos no montante de R$145.531.829,52, nas proporções
das participações de cada acionista no capital social da Companhia, sendo que não farão
jus as ações mantidas em tesouraria. O valor a ser pago por ação é estimado em R$ 0,33.
O valor final a ser pago por ação será informado no dia 13 de dezembro de 2018.
Os Dividendos, a serem pagos no dia 21 de dezembro de 2018, serão distribuídos aos
acionistas com base na posição acionária de 13 de dezembro de 2018 e as ações serão
negociadas ex direitos a partir de 14 de dezembro de 2018, inclusive.

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2018.

Leonardo Guimarães Corrêa
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
EXTRAORDINARY DIVIDENDS
Belo Horizonte, December 05, 2018 — MRV Engenharia e Participações S.A. (B3: MRVE3)
("Company") hereby informs its shareholders, the market in general and other interested parties
of the distribution of extraordinary dividends related to the 2017 fiscal year, as approved at the
ordinary and extraordinary general meeting held on April 19, 2018, and in line with the
Company's objective of ensuring the adequate remuneration for its shareholders in a recurring
and sustainable manner.
Dividends will be distributed in the amount of R$ 145,531,829.52, pro rata to the shareholder's
position in the total common shares issued by the Company, excluding shares held in treasury.
The amount to be paid per share is estimated at R$ 0.33. The final amount to be paid per share
will be reported on December 13, 2018.
Dividends will be paid on December 21, 2018 and will be distributed to the shareholders based
on their position of December 13, 2018. The shares will be traded ex-rights on December 14,
2018 inclusive.

Belo Horizonte, December 05, 2018.

Leonardo Guimarães Corrêa
Chief Financial and Investor Relations Officer

