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Mills anuncia conclusão da operação de
aquisição da Altoplat
A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Companhia” ou “Mills”),
sociedade por ações, com registro de emissor de valores mobiliários categoria “A” na
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em atendimento ao disposto no parágrafo 4° do
artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme
alteradas, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, a conclusão, nesta data,
da segunda e última parte da operação de aquisição do negócio de plataformas elevatórias
das vendedoras Altoplat Locações de Plataformas Aéreas Ltda. e Equipamentos e Locação
Juceli Ltda. (em conjunto, “Altoplat”), objeto do Fato Relevante divulgado pela Companhia
em 6 de dezembro de 2021.
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Pela conclusão da operação, será pago o valor de R$ 23,1 milhões referente à totalidade
do negócio de plataformas elevatórias da Altoplat em Içara-SC, o qual contempla 122
equipamentos e base diversificada de clientes, restando pendente apenas a liberação do
valor de R$ 7,5 milhões referente aos demais equipamentos, que serão entregues até
fevereiro, e às garantias estipuladas em contrato, com vigência até 2024.
Considerando o valor total desta aquisição de R$ 68,8 milhões e o EBITDA anualizado do
negócio de plataformas elevatórias da Altoplat de R$ 16,9 milhões (pré-sinergias), o
múltiplo Enterprise Value / Ebitda desta operação foi de 4,1x.
A Mills esclarece que a Transação, cuja submissão para as autoridades concorrenciais
brasileiras é dispensada, não depende da deliberação da assembleia geral da Companhia,
conforme o art. 256 da Lei n° 6.404/1976, e tampouco ensejará direito de recesso para
seus acionistas.
A área de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição para
esclarecimentos adicionais e manterá o mercado informado acerca da Transação.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2022.
James Oliver Guerreiro Carneiro
Diretor Administrativo Financeiro e
de Relações com Investidores
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Mills announces completion of Altoplat acquisition
transaction
Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Company” or “Mills”), a corporation,
registered as an issuer of category “A” securities with the Brazilian Securities and Exchange
Commission (“CVM”), in compliance with the provisions of paragraph 4 of article 157 of Law
No. 6.404/76 and CVM Resolution No. 44, of August 23, 2021, as amended, hereby informs
its shareholders and the market in general of the completion, on this date, of the second
and final part of the transaction to acquire the lifting platforms business from the sellers
Altoplat Locações de Plataformas Aéreas Ltda. and Equipamentos e Locação Juceli Ltda.
(collectively, “Altoplat”), which is the subject matter of the Material Fact disclosed by the
Company on December 6, 2021.

B3:MILS3

Upon completing the transaction, the amount of R$ 23.1 million will be paid in regard to the
entire lifting platform business from Altoplat in Içara-SC, which includes 122 pieces of
equipment and a diversified customer base, remaining then the release of the amount of R$
7.5 million referring to the other equipment, which will be delivered by February, and the
guarantees set in the contract in force until 2024.
Considering the total acquisition price of R$ 68.8 million and the annual EBITDA of
Altoplat's lifting platform business of R$ 16.9 million (pre-synergies), the Enterprise Value /
Ebitda multiple of this transaction was 4.1x.
Mills clarifies that the Transaction, whose submission to the Brazilian competition authorities
is waived, is not subject to the resolution of the Company's Shareholders’ Meeting, pursuant
to art. 256 of Law No. 6.404/1976, and will not give rise to withdrawal rights for its
shareholders.
The Company's Investor Relations area is available for further information and will keep the
market informed of the Transaction.

Rio de Janeiro, January 14, 2022.
James Oliver Guerreiro Carneiro
Administrative, Financial and Investor
Relations Officer

