ESTADO DE MINAS •QUINTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2022

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 08.343.492/0001-20 - NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022
A Reunião do Conselho de Administração da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), instalada
com a presença da totalidade dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação, presidida pelo
Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e secretariada pela Sra. Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza
Maia, realizou-se às 09:00 horas, do dia 30 de junho de 2022, por meio digital, conforme artigo 23 e parágrafos do Estatuto
Social. Em conformidade com a Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade,
nos termos do parágrafo único do artigo 07º do Estatuto Social: (i) aprovar, nos termos do artigo 30, §1º, “b”, da Lei nº
6.404/76, da Instrução CVM nº 567/15, conforme alterada (“ICVM 567”) e do artigo 7º, parágrafo único do Estatuto da
Companhia, a instituição de novo programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia, com vigência até
31 de dezembro de 2023, até o limite de 6.082.426 (seis milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis) de ações
ordinárias, que representam, na presente data, aproximadamente, 2% (dois por cento) do total de ações da Companhia
em circulação no mercado, para efeito de cancelamento, permanência em tesouraria, para posterior alienação ou, ainda, para celebração de operações de derivativos referenciados em ações de emissão da própria Companhia, conforme
detalhado no Comunicado sobre Negociação de Ações de Própria Emissão, preparado na forma do Anexo 30-XXXVI da
Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, anexo à presente ata, e que é ora apresentado e aprovado pelo Conselho
de Administração para divulgação; (ii) consignar que a Companhia tem em circulação, conforme o conceito da ICVM
567, 304.188.688 (trezentos e quatro milhões, cento e oitenta e oito mil e seiscentas e oitenta e oito) ações ordinárias.
A aquisição dar-se-á a débito da conta de reserva de lucros registrada no balanço patrimonial levantado em 31 de março de 2022. A operação será realizada através de uma ou mais dentre as seguintes instituições financeiras: BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BTG PACTUAL S.A.; e (iii) autorizar a Diretoria da
Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações adotadas, bem como
definir a oportunidade e a quantidade de ações de emissão da Companhia a ser adquirida, sempre dentro dos limites
autorizados pela ICVM 567. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi
assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 30 de junho de 2022. Presidente: Rubens Menin Teixeira de Souza, Secretária: Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia. Membros do Conselho de Administração Presentes: Rubens Menin
Teixeira de Souza; Maria Fernanda N. Menin T. de Souza Maia; Betania Tanure de Barros; Antonio Kandir; Sílvio
Romero de Lemos Meira; Paulo Sergio Kakinoff; e Leonardo Guimarães Corrêa. Declara-se, para os devidos fins,
que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio. Confere com o original: Maria
Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico o
registro sob o nº 9444899 em 01/07/2022 da Empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., Nire 31300023907 e
protocolo 223306525 - 01/07/2022. Autenticação: C160F198593F8E8AE55D478C345CF4D5EED764. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo
22/330.652-5 e o código de segurança bOxH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 por
Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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