MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
(Emissora)

ADITAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE TÍTULOS DE REMUNERAÇÃO
VARIÁVEL BASEADA EM ROYALTIES DE EMISSÃO DA MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS
S.A.

ADITAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE TÍTULOS DE REMUNERAÇÃO
VARIÁVEL BASEADA EM ROYALTIES DE EMISSÃO DA
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Pelo presente instrumento, MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A., companhia aberta de capital
autorizado constituída de acordo com as leis do Brasil, com sede social localizada na Praia do
Flamengo, nº. 66, 10º andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (“CNPJ/MF”) sob
o n° 02.762.115/0001-49 (“Emissora”, “Companhia” ou “MMX”);
CONSIDERANDO que:
(A)

a MMX realizou uma Oferta Pública Voluntária de Aquisição de Ações Ordinárias de
Emissão da PortX Operações Portuárias S.A. (“OPA” e “PortX”), objetivando adquirir, no
mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma), até a totalidade das ações ordinárias de
emissão de tal companhia, registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
sob o número CVM/SRE/OPA/VOL/2011/001, em 15 de abril de 2011;

(B)

os termos e condições da OPA foram devidamente estabelecidos na minuta do Edital de
Oferta Pública Voluntária para Aquisição de Ações Ordinárias de emissão da PortX,
devidamente aprovado pela CVM no âmbito do processo CVM nº RJ-2010-17536 (“Edital”);

(C)

de acordo com o estabelecido no Edital, foi facultada aos acionistas da PortX a permuta de
ações ordinárias da PortX por, alternativamente, (i) Títulos MMXM11 e ações ordinárias de
emissão da MMX, obedecidas as proporções estabelecidas no Edital; ou (ii) Títulos
MMXM11 e valor em dinheiro por ação ordinária da PortX, obedecidas as proporções
estabelecidas no Edital,

(D)

os Títulos MMXM11 foram devidamente emitidos pela Emissora, de acordo com o
Instrumento de Títulos de Remuneração Variável Baseada em Royalties de Emissão da
MMX Mineração e Metálicos S.A., firmado em 15 de abril de 2011 e anexo ao Edital
(“Escritura de Emissão do MMXM11”), e foram objeto de oferta pública no âmbito da OPA;

(E)

em 3 de dezembro de 2013, uma Assembleia Geral de Detentores de Títulos MMXM11 foi
realizada, na qual foi aprovado o primeiro aditamento à Escritura de Emissão de Títulos
MMXM11, alterando determinados termos e condições relacionados ao pagamento dos
royalties devido nos termos dos Títulos MMXM11; e

(F)

Tendo em vista a reorganização societária e a reestruturação da dívida envolvendo, entre
outras companhias, MMX e a Paderborn RJ Participações S.A., sociedade anônima
constituída sob as leis do Brasil, com sede social localizada na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 9.106.371/0001-80 (“Paderborn”),
emitiu 992.456.396 (novecentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis
mil, trezentos e noventa e seis) títulos de remuneração variável baseado em royalties com
valor nominal de R$ 100.000,00 ("Títulos Port11"), que possuem essencialmente os
mesmos termos e condições do Título MMXM11, conforme previsto no Instrumento de
Títulos de Remuneração Variável baseada em Royalties datado de 26 de fevereiro de 2014
("Escritura de Emissão do Port11");

(G)

Em 26 de fevereiro de 2014, as obrigações da Paderborn, enquanto emissora, foram
transferidas para a Porto Sudeste do Brasil S.A., sociedade anônima sob as leis do Brasil,
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com sede social localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 08.310.839/0001-38 ("Porto Sudeste"), como resultado da
incorporação da Paderborn pela Porto Sudeste, que tornou-se, para todos os efeitos,
emissora dos Títulos Port11;
(H)

Como garantia de todas as suas obrigações no âmbito da Escritura de Emissão de Títulos
MMXM11, a MMX pretende conceder em favor de todos os titulares de Títulos MMXM11
("Detentores de Títulos MMXM11") uma garantia representada pela alienação fiduciária de
Títulos Port11 atualmente detidos pela MMX, nos termos da Cláusula 66-B da Lei nº 4.728,
de 14 de julho de 1965, conforme alterada, o Decreto-Lei nº 911, de 1 de outubro de 1969,
conforme alterado, e as disposições previstas no Código Civil Brasileiro, conforme aplicável
("Garantia");

(I)

A Garantia está diretamente relacionada com o investimento realizado pela EAV Lux 2
S.à.r.l. e pela IWL Holdings Luxembourg S.à.r.l. na Porto Sudeste, com vigência a partir de
26 de fevereiro de 2014, o qual liberou a MMX com relação a determinados endividamentos
(i) como resultado da transferência dos empréstimos bancários originalmente contratados e
devidos pela MMX Sudeste Mineração S.A., subsidiária da MMX, para a Porto Sudeste; e
(ii) relacionados aos Títulos MMXM11, por meio da emissão dos Títulos Port11 subscritos
pela MMX e também pela oferta pública de permuta que a MMX se comprometeu a realizar,
a fim de permitir aos investidores trocarem Títulos MMXM11 por certos outros valores
mobiliários que, indiretamente, concederão aos seus titulares direitos econômicos
essencialmente semelhantes aos concedidos aos Detentores de Títulos;

(J)

Nesta data, a MMX é a única e legítima proprietária de 983.407.010 (novecentos e oitenta e
três milhões quatrocentos e sete mil e dez) Títulos Port11;

(K)

Em 15 de abril de 2014, uma AGD foi realizada a fim de deliberar sobre o aditamento da
Escritura de Emissão MMXM11 para refletir a Garantia e a contratação da Planner Trustee
DTVM Ltda. como agente de garantia dos Detentores de Títulos MMXM11, sendo que todas
as matérias foram devidamente aprovadas em tal data pelos Detentores de Títulos
MMXM11; e

(L)

diante do acima exposto, a Emissora deseja alterar e consolidar a Escritura de Emissão
de Títulos MMXM11, de acordo com os termos do presente instrumento, de forma a refletir
os aditamentos aprovados na Assembleia Geral de Detentores de Títulos MMXM11
(“AGD”),

RESOLVE, a Parte acima identificada, celebrar este “Aditamento e Consolidação do Instrumento
de Títulos de Remuneração Variável Baseada em Royalties de Emissão da MMX Mineração e
Metálicos S.A.” (“Instrumento”), o qual será regido pelas seguintes cláusulas e condições:
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AUTORIZAÇÃO E REGIME LEGAL

1.1

A realização da OPA foi aprovada em Reuniões do Conselho de Administração da
Emissora realizadas em 8 de dezembro de 2010 e 18 de fevereiro de 2011 (“RCAs
de Aprovação”); a Emissão foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da
Emissora realizada em 21 de janeiro de 2011 (“AGE”), que deliberou sobre as
condições gerais dos Títulos (conforme abaixo definidos); a criação dos Títulos
(conforme abaixo definidos) foi aprovada em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 23 de março de 2011 (“RCA de
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Emissão”); a Garantia foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da
Emissora realizada em 25 de março de 2014 (“RCA de Garantia”).

1.2

Os valores mobiliários ora emitidos são títulos de remuneração variável baseada
em royalties emitidos com base no artigo 2º, inciso IX, da Lei n° 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.385/76”) pela MMX e que se regerão
pelos termos e condições deste Instrumento (“Títulos”).

1.3

O primeiro aditamento às condições originais dos Títulos MMXM11 foi devidamente
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 25 de
novembro de 2013 e na AGD realizada em 03 de dezembro de 2013, e o segundo
aditamento às condições originais dos títulos emitidos foi aprovado pela Reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 25 de março de 2014 e na
AGD realizada em 15 de abril de 2014.
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REQUISITOS
A emissão dos Títulos (“Emissão”) é realizada com observância dos seguintes requisitos:

2.1

Registro junto à Comissão de Valores Mobiliários
2.1.1

A Emissão foi objeto de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), uma vez que os Títulos serão objeto de colocação pública no
contexto da OPA.

2.2

Arquivamento e Publicação das Atas que aprovaram a Emissão e os Royalties
2.2.1

As atas das RCAs de Aprovação, bem como as atas das AGEs, nas quais
foram deliberadas, respectivamente, a realização da OPA e aprovados a
Emissão e os Royalties (conforme abaixo definidos) foram arquivadas na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob os
números 00002124914, 00002151168 e 00002140436 em sessões de
13/12/2010, de 21/02/2011 e de 26/01/2011, respectivamente, e publicadas
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (“DOERJ”) e no Valor
Econômico. A ata da RCA de Emissão foi arquivada na JUCERJA sob o
número 00002163863 e publicada no DOERJ e no Valor Econômico nos
termos da lei. A ata da RCA de Garantia foi submetida a registro perante a
JUCERJA e será publicada no DOERJ e no Diário Mercantil nos termos da
lei.

2.2.2

O primeiro aditamento às condições originais dos Títulos MMXM11 foram
aprovados por meio da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 25 de novembro de 2013, arquivada na JUCERJA em sessão de 8 de
dezembro de 2013, sob nº 2571358 e da AGD realizada em 03 de
dezembro de 2013, registrada perante o 4º Registro de Títulos e
Documentos do Rio de Janeiro sob nº 951149, em 10 de dezembro de
2013. A Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 25 de março de 2014 e a AGD realizada em 15 de abril de 2014 que
aprovaram o segundo aditamento às condições originais dos títulos
emitidos nos termos da Escritura de Emissão de Títulos MMXM11 serão
devidamente arquivadas na JUCERJA e no Cartório de Registro de Títulos
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e Documentos, sendo a Reunião do Conselho de Administração da
Companhia publicada no DOERJ e no Diário Mercantil,
2.2.3

A quantidade de Títulos a ser efetivamente distribuída no âmbito da OPA
será apurada na forma da Cláusula 3.3.3 deste Instrumento. A quantidade
de Títulos que não vier a ser distribuída na OPA, inclusive pelo exercício
das Opções de Venda (tal qual definidas no Edital) serão canceladas
imediatamente após o final do prazo para o exercício de tais Opções de
Venda.

2.3

Arquivamento do Instrumento
2.3.1

O presente Instrumento foi e seus eventuais aditamentos serão inscritos no
Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro
indicado na via registrada deste Instrumento.

2.4

Registro para Distribuição e Negociação
2.4.1

Os Títulos serão admitidos à negociação no mercado secundário, através
do

Sistema

MEGABOLSA

(“Megabolsa”),

administrado

pela

BM&FBOVESPA S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”)

–

Segmento

Bovespa,

com

a

distribuição

e

negociação liquidadas e os títulos custodiados na CBLC – Central
Depositária da BM&FBOVESPA (“Central Depositária”).
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CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

3.1

Valor Nominal da Emissão
O valor nominal da Emissão é de até R$ 55.275.377,93, que era equivalente a
80,28% do valor patrimonial da PortX, conforme as demonstrações financeiras da
PortX em 30 de setembro de 2010, produzidas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) antes da adoção das normas
internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards –
IFRS), e pressupondo-se que a versão do patrimônio da LLX Sudeste Operações
Portuárias S.A. (“LLX Sudeste”) já houvesse ocorrido em 30 de setembro de 2010
(i.e., que a PortX já fosse, naquela data, detentora de 100% das ações de emissão
da LLX Sudeste).

3.2

Quantidade de Títulos
Foram originalmente emitidos até 992.456.396 (novecentos e noventa e dois
milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e seis) Títulos,
com valor nominal unitário de R$0,055 (cinquenta e cinco milésimos de real) (“Valor
Nominal”), sendo que, em [●] de abril de 2014 haviam 983.407.010 (novecentos e
oitenta e três milhões quatrocentos e sete mil e dez) Títulos MMXM11 em
Circulação.

3.3

Procedimento de Distribuição dos Títulos
3.3.1

Os Títulos serão distribuídos exclusivamente aos acionistas da PortX que
aceitaram os termos da OPA aprovada na RCA da Emissora, nos termos
do Edital.

3.3.2

Nos termos da Instrução CVM 361, de 5 de março de 2002 (conforme
alterada pelas Instruções CVM nº 436, de 5 de julho de 2006, e 480, de 7
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de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 480”), “Instrução CVM 361”),
constaram do Edital todas as condições inerentes à permuta de valores
mobiliários objeto da OPA, dentre as quais, (i) as informações sobre a
relação de troca, a quantidade, espécie e classe dos valores mobiliários
ofertados, os direitos legais e estatutariamente atribuídos a tais valores,
seu histórico de negociação nos últimos 12 (doze) meses e o tratamento a
ser dado às eventuais frações decorrentes da relação de troca; (ii) a
indicação dos locais onde estarão disponíveis as informações sobre a
Emissora, na mesma forma exigida pela CVM para a distribuição pública
de valores mobiliários; (iii) o preço em reais, para os acionistas da PortX
que optarem pelo recebimento de Títulos e caixa, calculado segundo a
relação de troca proposta; e (iv) condições de habilitação, participação em
leilão e liquidação física e financeira da OPA.
3.3.3

A quantidade de Títulos a serem colocados no âmbito da OPA será
apurada na forma constante do Edital, após a conclusão do procedimento
de leilão a ser conduzido na data e horário indicados no Edital, por meio do
Megabolsa (“Leilão”), nos termos do Edital, observado o disposto na
Cláusula 2.2.2 ou outra data e horário devidamente informados pela
Emissora ao mercado na forma da regulamentação em vigor.

3.3.4

A liquidação física e financeira da OPA, inclusive no que diz respeito à
escrituração dos Títulos aos respectivos adquirentes por parte da
Instituição Depositária (conforme definida abaixo), ocorrerá no terceiro Dia
Útil subsequente à realização do Leilão, nos termos e condições previstos
no Edital. Para os fins deste Instrumento, “Dia Útil” significa qualquer dia
que seja um dia útil em São Paulo.

3.4

Agente Escriturador e Instituição Depositária
3.4.1

O agente escriturador e instituição depositária da Emissão será a Itaú
Corretora

de

Valores

S.A.

(“Agente

Escriturador”

ou

“Instituição

Depositária”).
3.4.2

A Instituição Depositária será responsável por efetuar a escrituração dos
Títulos e operacionalizar o pagamento e a liquidação dos Royalties
(conforme definidos abaixo) e de quaisquer outros valores devidos pela
Emissora relacionados aos Títulos.
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CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS

4.1

Características Básicas
4.1.1

Forma: Os Títulos são nominativos e escriturais, sem emissão de cautelas
ou certificados de títulos.

4.1.2

Comprovação de Titularidade dos Títulos: A Emissora não emitirá
certificados dos Títulos. Para todos os fins de direito, a titularidade dos
Títulos será comprovada pelo extrato emitido pela Instituição Depositária.
Adicionalmente, os Títulos custodiados na Central Depositária terão a
titularidade comprovada pelo extrato expedido pela Central Depositária.
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4.1.3

Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos deste Instrumento, a data de
emissão dos Títulos será o dia de liquidação física e financeira da OPA
(“Data de Emissão”).

4.1.4

Prazo e Vencimento: Os Títulos tornar-se-ão vencidos na data da
ocorrência de um Evento de Vencimento (conforme definição abaixo)
previsto neste Instrumento, ocasião em que a Emissora se obriga a
proceder a recompra dos Títulos pelo Valor de Vencimento (abaixo
definido) acrescido dos Royalties (conforme abaixo definidos) devidos.

4.1.5

Valor de Vencimento: Na data de vencimento dos Títulos, nos termos da
Cláusula 5 deste Instrumento, a Emissora pagará aos Detentores de
Títulos um prêmio equivalente ao valor econômico dos Títulos (“Valor de
Vencimento”), a ser apurado com base em laudo a ser elaborado por
empresa especializada de primeira linha e reputação ilibada escolhida pela
maioria dos Detentores de Títulos em Circulação (conforme esse termo é
definido na Cláusula 5.2) reunidos em AGD, sendo tal valor dividido pela
quantidade de Títulos indicada no item 3.4 deste Instrumento. As despesas
relacionadas à apuração do Valor do Vencimento deverão ser suportadas
pela Emissora. O Valor de Vencimento determinado na forma desta
Cláusula 4.1.5 será vinculante à MMX e aos Detentores de Títulos.

4.2

Remuneração (Royalties)
4.2.1

Os Títulos subscritos e integralizados desta Emissão farão jus, (i) a partir
da entrada em operação do porto do Porto; ou (ii) de 1º de janeiro de 2013,
o que ocorrer primeiro, a uma remuneração (“Royalties”) que consistirá em
rendimentos variáveis trimestrais, que será devida em relação a um
determinado trimestre caso seja apurado Caixa Disponível para Royalties
(conforme definido abaixo) suficiente na Porto Sudeste do Brasil S.A.
(“Porto Sudeste”), sendo certo que, em todo e qualquer trimestre, os
pagamentos serão limitados ao seguinte valor (“Caixa Disponível para
Royalties”): Receita menos (A) (i) Tributos Aplicáveis, (ii) Custo Caixa das
Operações,

Despesas

de

Capital

para

Manutenção,

e Despesas

Operacionais; (iii) juros e amortização da Dívida Sênior do BNDES e da
Dívida Sênior da CESCE na medida em que forem pagos em relação ao
respectivo trimestre civil (acrescidos de quaisquer custos de garantia
aplicáveis) e os montantes necessários para compor o saldo da conta
reserva do serviço da Dívida Sênior da CESCE em valor equivalente a até
6 (seis) meses do serviço da dívida, conforme estabelecido nos contratos
que regem a Dívida Sênior da CESCE (“Conta Reserva do Serviço da
Dívida Sênior da CESCE”); (iv) montantes necessários para compor o
saldo da conta reserva do serviço da Dívida Sênior do BNDES em valor
equivalente a até 6 (seis) meses do serviço da dívida, conforme
estabelecido nos contratos que regem a Dívida Sênior do BNDES (“Conta
Reserva do Serviço da Dívida Sênior do BNDES”; (v) juros e amortização
da Dívida Sênior do Capital de Giro na medida em que forem pagos em
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relação ao respectivo trimestre civil; e (vi) novas provisões de caixa criadas
em tal trimestre civil (incluindo novos valores de caixa adicionados em tal
trimestre

civil

contingências

a
e

quaisquer
demais

provisões

obrigações

de

para

caixa
as

existentes)

quais

os

para

auditores

independentes da Porto Sudeste exijam provisionamento, mais (B) valores
de caixa revertidos em favor da Porto. Sudeste em tal trimestre civil
oriundo de provisões de caixa existentes. Para evitar quaisquer dúvidas,
não haverá duplicação no cálculo das deduções previstas nos itens (i) a
(vi) acima. A Emissora deverá pagar aos detentores dos Títulos todos os
valores recebidos a título de royalties advindos dos Títulos de
Remuneração Variável Conversíveis em Ações (Port11), emitidos pela
Porto Sudeste (ou por sociedade holding desta) e detidos pela Emissora.
Para fins da presente,
“Porto” significa o terminal privativo de uso misto localizado na Cidade de
Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil;
“Receita” significa, com relação a um determinado trimestre, a receita
efetivamente auferida pela Porto Sudeste e suas subsidiárias que exerçam
primordialmente atividades de embarque portuário, acrescida de quaisquer
dividendos recebidos pela Porto Sudeste de subsidiárias que exerçam
primordialmente atividades de trading, em base consolidada, observado
que, para fins de esclarecimento, “Receita” não deverá incluir quaisquer
valores contribuídos pelos acionistas da Porto Sudeste por meio de
aumentos de capital ou empréstimos por parte dos acionistas;
“Tributos Aplicáveis” significa PIS – Programa de Integração Social,
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(incluindo quaisquer créditos referentes a qualquer destes tributos), ISS –
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, provisões para pagamento
de IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e de CSLL – Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido, mais quaisquer outros impostos incidentes
sobre a receita que sejam devidos nos termos da lei aplicável;
“Custos Caixa das Operações” significa, com relação à Porto Sudeste e
suas subsidiárias que exerçam primordialmente atividades de embarque
portuário,

em

base consolidada,

o custo

de

produtos

vendidos

determinado conforme previsto nos International Financial Reporting
Standards, não incluindo depreciação e amortização e outros itens não
caixa, acrescido de quaisquer tributos aplicáveis relacionados a tais
custos;
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“Despesas de Capital para Manutenção” significa investimentos pelos
quais a Porto Sudeste e suas subsidiárias que exerçam primordialmente
atividades de embarque portuário, em base consolidada, adquirem ativos
e/ou serviços a estes relacionados, pagos em dinheiro, que prolonguem a
vida útil de ativos existentes ou que objetivem manter os ativos da Porto
Sudeste e de tais subsidiárias bem conservados e em boas condições de
funcionamento, acrescidos de quaisquer tributos aplicáveis relacionados a
tais investimentos;
“Despesas Operacionais” significam os custos recorrentes incorridos
diretamente pela Porto Sudeste e suas subsidiárias que exerçam
primordialmente atividades de embarque portuário, em base consolidada,
na condução de suas atividades ordinárias, incluindo, sem limitação,
pagamentos take-or-pay devidos pela Porto Sudeste no exercício fiscal de
2014, despesas de contabilidade, comissões de agentes ou corretores,
custos relacionados a marketing, taxas de licenciamento, propaganda,
despesas com escritório, suprimentos, despesas com serviços públicos e
seguros, excluindo todos os itens não caixa, acrescidos de quaisquer
tributos aplicáveis relacionados a tais despesas;
"Dívida Sênior do BNDES" significam os seguintes financiamentos,
acrescidos

de

refinanciamento

juros

e

de

tais

demais

encargos

contratos:

(A)

aplicáveis,

Contrato

de

e

qualquer

Repasse

-

BNDES/FINEM nº 4.003.109-P, celebrado entre MMX Porto Sudeste Ltda.
e Banco Bradesco S.A., datado de 28 de dezembro de 2012, no valor de
R$ 450.000.000,00.; (B) Contrato de Financiamento BNDES (FINEM) nº
12.2.1174.1, com MMX Porto Sudeste Ltda., datado de 27 de dezembro de
2012, no valor de R$ 484.800.000,00; (C) Contrato de Financiamento
BNDES nº 10.2.0265.1, com MMX Porto Sudeste Ltda., datado de 07 de
junho de 2010 e respectivos aditivos datados de 20 de agosto de 2010, 15
de fevereiro de 2011 e 12 de abril de 2013, no valor de R$ 805.057.591,00;
e (D) Contrato de Financiamento BNDES nº 09.2.1353.1, com MMX Porto
Sudeste Ltda. (anteriormente denominada LLX Sudeste Operações
Portuárias Ltda.), datado de 28 de dezembro de 2009, e respectivo 1º
Aditivo de 10 de setembro de 2010, no valor de R$ 407.703.640,00;
“Dívida Senior da CESCE” significam os seguintes financiamentos,
acrescidos

de

juros

e

demais

encargos

aplicáveis,

e

qualquer

refinanciamento de tais contratos: (A) Credit Agreement celebrado entre
MMX Porto Sudeste Ltda. (devedor), MMX Mineração e Metálicos S.A.
(garantidor), Deutsche Bank, S.A.E. (agente), Banco Español de Crédito,
S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., KFW e Caixabank, S.A.,
datado de 31 de outubro de 2012, conforme aditado em 26 de dezembro
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de 2012, no valor de US$ 105.022.037,56; e (B) Credit Agreement
celebrado entre MMX Porto Sudeste Ltda. (devedor), MMX Mineração e
Metálicos S.A. (garantidor), Deutsche Bank, S.A.E. (agente) e Banco
Español e Crédito, S.A., datado de 15 de novembro de 2011, no valor de
US$ 90.638.323,00;e
“Dívida Sênior do Capital de Giro” significa a nova dívida sênior não
garantida assumida pela Porto Sudeste na forma de financiamento de
capital de giro no montante de US$ 100,000,000,00 acrescida de juros e
demais

encargos

aplicáveis,

e

qualquer

refinanciamento

de

tal

financiamento;
4.2.2

Os Royalties serão cumulativos, ou seja, no caso de em um determinado
trimestre o Caixa Disponível para Royalties em decorrência da operação
portuária da MMX Porto descrito na nota explicativa referida na Cláusula
4.2.4 abaixo não ser suficiente para o pagamento dos Royalties, os valores
serão automaticamente transferidos para o trimestre imediatamente
subsequente e farão parte integral da base de cálculo para fins de
distribuição aos Detentores de Títulos (e assumindo que haja Caixa
Disponível para Royalties da MMX Porto suficiente para tanto no trimestre
em questão).

4.2.3

Os Royalties apurados nos termos do presente Instrumento serão
distribuídos aos Detentores de Títulos após o devido desconto decorrente
do recolhimento ou retenção de tributos.

4.2.4

As demonstrações financeiras e informações financeiras trimestrais da
Emissora conterão nota(s) explicativa(s) reconciliando os Royalties
relativos a cada trimestre com a quantidade de minério de ferro ou outra
carga embarcada no Porto Sudeste no período em questão, além de
destacar individualmente o Caixa Disponível para Royalties da MMX Porto
para o mesmo período. Não obstante qualquer outra disposição deste
Instrumento, a obrigação da Emissora de cumprir com todos os requisitos
contábeis aqui dispostos vigorará enquanto houver qualquer Título emitido
nos termos deste Instrumento.

4.2.5

Os pagamentos dos Royalties serão realizados trimestralmente, de acordo
com o cronograma a ser divulgado pela Emissora (consistindo cada uma
das datas de pagamento de Royalties dos cronogramas divulgados uma
“Data de Pagamento de Royalties”). A administração da Emissora, ao
divulgar cada Data de Pagamento de Royalties, também deverá divulgar
as datas em que os Títulos passarão a ser negociados “ex”, bem como
divulgar

as

demais

informações

BM&FBOVESPA.

4.3

Condições de Aquisição e Pagamento
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eventualmente

requeridas

pela

4.3.1

Preço de Aquisição: O preço de aquisição dos Títulos será o seu Valor
Nominal na Data de Emissão, apurado na forma do disposto na Cláusula
4.1.1 acima (“Preço de Aquisição”).

4.3.2

Prazo e Forma de Aquisição: A aquisição dos Títulos será realizada à vista,
na Data de Emissão, de acordo com o disposto na Cláusula 3.7 acima.

4.3.3

Forma e Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus os
Detentores de Títulos serão efetuados pela Emissora em cada Data de
Pagamento dos Royalties, por intermédio da Central Depositária, ou por
meio da Instituição Depositária, para os Detentores de Títulos que não
estejam depositados em custódia vinculada à Megabolsa.

4.3.4

Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados
os prazos para pagamento de qualquer obrigação prevista ou decorrente
deste Instrumento, até o primeiro Dia Útil subsequente, sem acréscimo de
juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a serem pagos,
quando a data de pagamento não cair em um Dia Útil.

4.3.5

Multa e Encargos Moratórios: Sem prejuízo do disposto na Cláusula 5
abaixo, ocorrendo atraso imputável à Emissora no pagamento de qualquer
quantia devida aos Detentores de Títulos, os débitos em atraso ficarão
sujeitos a juros de mora calculados pro rata temporis à taxa de 1,0% (um
por cento) ao mês, ambos calculados sobre os valores em atraso desde a
data

de

inadimplemento

até

a

data

do

efetivo

pagamento,

independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial.
4.3.6

Decadência dos Direitos aos Acréscimos: Sem prejuízo do disposto no
item precedente, o não comparecimento do Detentor de Título para
receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da
Emissora nas datas previstas neste Instrumento ou em comunicado
publicado pela Emissora não lhe dará direito ao recebimento de qualquer
rendimento,

acréscimos

ou

encargos

moratórios

no

período

correspondente à data em que os recursos forem colocados à disposição
para pagamento e a data efetiva de comparecimento do Detentor de Título
para recebimento desses recursos, sendo-lhe, todavia, assegurados os
direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento.
4.3.7

Imunidade de Detentores de Títulos: Caso qualquer Detentor de Título
goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá
encaminhar à Instituição Depositária e à Emissora, no prazo mínimo de 10
(dez) dias úteis antes da data prevista para recebimento de valores
relativos aos Títulos, documentação comprobatória dessa imunidade ou
isenção tributária, sob pena de ter descontados dos seus rendimentos os
valores devidos, nos termos da legislação tributária em vigor.

4.3.8

Pagamento dos Royalties: O pagamento dos Royalties dos Títulos será
feito trimestralmente, nos termos da Cláusula 4.1, acima.

4.4

Garantias
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4.4.1

Os Títulos são garantidos por alienação fiduciária dos Títulos Port11
detidos pela Emissora nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária
celebrado em 15 de abril de 2014 por e entre MMX, como garantidor, e o
Agente de Garantia (conforme definido abaixo).

4.4.2

Planner Trustee DTVM Ltda. foi contratada pela MMX para atuar como
agente de garantia em nome dos Detentores de Títulos com relação à
Garantia.

4.5

Repactuação
Os Títulos não estarão sujeitos à repactuação.

4.6

Resgate Antecipado Obrigatório
Os Títulos não estarão sujeitos a resgate antecipado obrigatório.

4.7

Aquisição Facultativa
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Títulos desta emissão em circulação
no mercado. Os Títulos objeto de aquisição pela Emissora poderão ser cancelados,
permanecer em tesouraria da Emissora, ou colocados novamente no mercado.

4.8

Publicidade
Todos os atos e decisões decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, vierem a
envolver interesses dos Detentores de Títulos deverão ser publicados, na forma de
avisos, no DOERJ e no Valor Econômico, bem como na página da Emissora na
rede internacional de computadores – internet (www.mmx.com.br).

5

VENCIMENTO

5.1

Na ocorrência de qualquer um dos eventos e nas condições estabelecidas nesta
Cláusula 5, as obrigações relativas aos Títulos tornar-se-ão vencidas e o
pagamento, pela Emissora, do Valor de Vencimento dos Títulos na Data de Emissão
e demais encargos, nos termos da Cláusula 4.1.5 do presente Instrumento
(“Eventos de Vencimento”) tornar-se-á exigível nas seguintes situações:
(a)

pedido de autofalência ou de falência não elidido no prazo legal,
decretação de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, ou
qualquer procedimento análogo que venha a ser criado por lei, da
Companhia;

(b)

o inadimplemento pela Emissora da sua obrigação de pagar os Royalties
Devidos na respectiva Data de Pagamento dos Royalties que não venha a
ser sanado pela Emissora dentro do período de um ano a contar da
respectiva Data de Pagamento dos Royalties. Para os fins desta cláusula,
“Royalties Devidos” significam os Royalties calculados de acordo com este
Instrumento e cujo pagamento seja devido pelo fato de a Emissora ter
apurado Caixa Disponível para Royalties nas suas informações financeiras
ou demonstrações financeiras para o período a que se referem tais
Royalties em montante suficiente para permitir seu pagamento;

(c)

liquidação, dissolução ou extinção da Companhia;

(d)

transformação da Emissora em sociedade limitada, nos termos dos artigos
220 a 222 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”);
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(e)

o efetivo cancelamento do registro de emissor (registro de companhia
aberta) da Companhia perante a CVM; e

(f)

Mudança de Controle da Emissora, nos termos da Cláusula 8.3 abaixo, se
e quando aplicável.

5.2

O vencimento somente não será declarado caso assim seja deliberado em AGD
convocada para esse fim, por deliberação de Detentores de Títulos representantes
de, no mínimo, 75% (setenta e cinco) dos Títulos em Circulação. Consideram-se
“Títulos em Circulação” todos os Títulos subscritos, excluídos aqueles mantidos em
tesouraria pela Emissora e aqueles de titularidade de suas controladoras (ou grupo
de controle), suas controladas diretas ou indiretas, e/ou administradores da
Emissora, de empresas controladas pela Emissora (diretas ou indiretas), ou de
controladoras da Emissora (ou grupo de controle), incluindo, mas não se limitando,
pessoas

direta

ou

indiretamente

relacionadas

a

qualquer

das

pessoas

anteriormente mencionadas.

6

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

6.1

Observadas as demais obrigações previstas neste Instrumento, a Emissora obrigase, ainda, a:
(i)

disponibilizar em seu website e/ou fornecer à BM&FBOVESPA e/ou ao
Agente Escriturador, conforme aplicável:
(a)

dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias após o término de cada
exercício social, ou três dias úteis após a data de sua divulgação, o
que ocorrer primeiro, (i) cópia das demonstrações financeiras
completas e auditadas relativas ao respectivo exercício social,
preparadas de acordo com os princípios contábeis aceitos no Brasil
ou com IFRS (International Financial Reporting Standards)
acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos
auditores independentes; e (ii) cópia de qualquer comunicação feita
pelos auditores independentes à Emissora ou à sua administração,
e respectivas respostas, com referência às demonstrações
financeiras;

(b)

dentro de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias (em relação a
todos os trimestres encerrados até 30 de setembro de 2011) ou 30
(trinta) dias (em relação a todos os demais trimestres) do término
dos três primeiros trimestres de cada exercício social ou três dias
úteis após a data de sua divulgação, cópia de suas Informações
Trimestrais (ITR), nos termos das normas da CVM, relativas ao
respectivo trimestre;

(c)

cópia das informações periódicas e eventuais exigidas pela
Instrução CVM 480 e nos termos do regulamento do segmento
Novo Mercado da BM&FBOVESPA, ou por norma que venha a
revogá-las ou substituí-las no tocante à entrega de informações
periódicas, nos prazos ali previstos;
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(d)

no mesmo dia de sua publicação, notificação da convocação de
qualquer Assembleia Geral e, prontamente, fornecer cópias de
todas as atas de todas as Assembleias Gerais, bem como a data e
ordem do dia da Assembleia a se realizar e de todas as Reuniões
do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal
(caso instalado);

(e)

na mesma data de suas publicações, os avisos aos Detentores de
Títulos, fatos relevantes e atas de assembleias que de alguma
forma envolvam os interesses dos Detentores de Títulos;

(f)

em até 5 (cinco) dias úteis da notificação, qualquer informação
relevante para a Emissão que lhe venha a ser razoavelmente
solicitada;

(g)

informações a respeito da ocorrência de qualquer dos Eventos de
Vencimento, imediatamente após a sua verificação, sendo que,
caso essas informações decorram de evento, ato ou fato que
enseje a publicação de fato relevante pela Emissora, nos termos
da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada (“Instrução CVM 358”), a divulgação de tal evento, ato ou
fato ao mercado deverá ser realizada respeitando-se os prazos
máximos previstos em tal Instrução;

(h)

proceder

à

adequada

publicidade

dos

dados

econômico-

financeiros, nos termos exigidos pela Lei das Sociedades por
Ações, promovendo a publicação das suas demonstrações
financeiras, nos termos exigidos pela legislação em vigor;
(i)

manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos
registros de acordo com os princípios contábeis aceitos no Brasil;

(j)

convocar, nos termos do item 7.1 deste Instrumento, AGD para
deliberar sobre qualquer das matérias que se relacione com a
presente Emissão;

(k)

cumprir com todas as determinações emanadas da CVM, com o
envio de documentos, prestando, ainda, as informações que lhes
forem solicitadas por aquela autarquia;

(l)

submeter, na forma da lei, suas demonstrações financeiras a
exame por empresa de auditoria independente registrada na CVM;

(m)

manter sempre atualizado o registro de companhia aberta na CVM,
nos termos da regulamentação aplicável, e fornecer aos seus
acionistas e Detentores de Títulos as demonstrações financeiras
elaboradas e aprovadas, previstas no artigo 176 da Lei das
Sociedades por Ações, quando solicitado;

(n)

manter atualizados e em boa ordem os livros e registros
societários;

(o)

estruturar e manter em adequado funcionamento um departamento
para atender, de forma eficiente, aos Detentores de Títulos,
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podendo utilizar, para esse fim, a estrutura e os órgãos destinados
ao atendimento de seus acionistas, ou contratar, às suas expensas,
instituições financeiras autorizadas para a prestação desse serviço;
(p)

não praticar qualquer ato em desacordo com seu Estatuto Social e
com este Instrumento, em especial os que possam, direta ou
indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento das
obrigações assumidas perante os Detentores de Títulos.

(ii)

proceder à emissão dos Títulos objeto do presente Instrumento, bem como
à entrega dos mesmos em tempo hábil para a liquidação do Leilão, nos
termos do Edital e conforme a opção exercida pelos acionistas da PortX; e

(iii)

cumprir plenamente com todas as obrigações oriundas do presente
Instrumento, sem prejuízo de outras obrigações que possam decorrer da
emissão e negociação dos Títulos, quando tais medidas envolverem a
Emissora.

7

ASSEMBLEIA GERAL DOS DETENTORES DE TÍTULOS

7.1

Convocação
7.1.1

Os Detentores de Títulos poderão, a qualquer tempo, reunir-se em AGD a
fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão de Detentores
de Títulos. A AGD pode ser convocada pela Emissora, por Detentores de
Títulos que representem 10% (dez por cento), no mínimo, dos Títulos, ou
pela CVM.

7.1.2

A convocação dar-se-á mediante anúncio publicado nos órgãos de
imprensa nos quais a Emissora efetua suas publicações, respeitadas
outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de
assembleias gerais constantes da Lei das Sociedades por Ações, da
regulamentação aplicável e deste Instrumento.

7.1.3

As AGDs serão convocadas com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias. A AGD em segunda convocação somente poderá ser realizada com,
no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência em relação à data marcada para
a realização da AGD em primeira convocação.

7.1.4

Independentemente das formalidades previstas na legislação vigente e
neste Instrumento, será considerada regular a AGD a que comparecer a
totalidade dos Detentores de Títulos.

7.1.5

As deliberações tomadas pelos Detentores de Títulos, no âmbito de sua
competência

legal,

observados

os

quoruns

estabelecidos

neste

Instrumento, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora e
obrigarão a todos os Detentores de Títulos, independentemente de terem
comparecido à AGD ou do voto proferido na respectiva AGD.

7.2

Quorum de Instalação
7.2.1

A AGD instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de
Detentores de Títulos que representem a metade, no mínimo, dos Títulos
e, em segunda convocação, com qualquer número de Detentores de
Títulos.
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7.3

Mesa Diretora
A presidência da AGD caberá ao Detentor de Título eleito pelos Detentores de
Títulos ou àquele que for designado pela CVM.

7.4

Quorum de Deliberação
7.4.1

Nas deliberações da AGD, a cada Título caberá um voto, admitida a
constituição de mandatário, Detentor de Título ou não, observadas as
formalidades e impedimentos legais.

7.4.2

Observado o disposto neste item 7.4, qualquer matéria de interesse dos
Detentores de Títulos, incluindo, mas não se limitando, as alterações nas
características e condições dos Títulos e da Emissão, deverá ser aprovada
por Detentores de Títulos que representem, no mínimo, 75% dos Títulos,
salvo nos casos em que for estabelecido quorum específico, nos termos do
item 7.4.3 abaixo ou da legislação em vigor.

7.4.3

As alterações nos Royalties, prazos de vencimento, quorum de
deliberação dos Títulos ou Eventos de Vencimento deverão contar com
aprovação de Detentores de Títulos representando, no mínimo, 90% dos
Títulos.

7.4.4

Os quoruns de deliberação para as AGDs são os previstos nos itens 7.4.2
e 7.4.3 acima, inexistindo quaisquer outros quoruns, a não ser que
legislação futura venha a prevê-los.

8

DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1

Aceitação dos Títulos e dos termos e condições do Instrumento.
Os acionistas da PortX que optarem pelo recebimento dos Títulos na OPA e os
investidores que vierem a adquirir os Títulos no futuro a qualquer tempo, estarão
aceitando integralmente e se submetendo de maneira incondicional a todos os
termos e condições constantes do presente Instrumento.

8.2

Sucessores e cessionários.
Este Instrumento constitui obrigação irrevogável e irretratável da Emissora e
vinculará suas sucessoras e cessionárias a qualquer título.

8.3

Mudança de Controle da Emissora ou da LLX Sudeste.
No caso de alterações que impliquem a mudança do controle direto ou indireto da
Emissora ou da LLX Sudeste, incluindo a alienação do seu controle sob qualquer
modalidade ou a aquisição originária de controle que venha a ocorrer após a data
deste Instrumento (“Mudança de Controle”), a Emissora, a LLX Sudeste (conforme
for o caso) e o adquirente do controle (“Adquirente”) deverão se obrigar
expressamente a cumprir com os termos e condições deste Instrumento. Caso haja
uma Mudança de Controle e a Emissora, ou a LLX Sudeste (conforme for o caso)
ou o Adquirente (i) deixem de observar tal obrigação de cumprir integralmente com
os termos e condições deste Instrumento; ou (ii) exceto conforme decisão dos
Detentores de Títulos nos termos e condições deste Instrumento, tomem qualquer
medida visando rescindir o presente Instrumento, alterar a forma de cálculo dos
Royalties, promover alterações societárias, contábeis ou operacionais que
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provoquem ou possam vir a provocar um impacto relevante adverso na distribuição
dos Royalties e/ou no valor de mercado dos Títulos (a ser apurado com base em
laudo a ser elaborado por empresa especializada de primeira linha e reputação
ilibada escolhida pela maioria dos Detentores de Títulos em Circulação reunidos
em AGD dentre lista tríplice apresentada previamente pela Emissora para o
presente fim. Nesse caso, as despesas relacionadas à constatação do referido
impacto relevante adverso deverão ser inicialmente suportadas pelos Detentores
dos Títulos em Circulação e somente repassadas à Emissora caso reste
comprovado impacto relevante adverso), as obrigações relativas aos Títulos tornarse-ão vencidas e o pagamento, pela Emissora, do Valor de Vencimento dos Títulos
na Data de Emissão e demais encargos tornar-se-á exigível, aplicando-se, nesse
caso, o disposto nas Cláusulas 4.1.5 e 5 do presente Instrumento.

8.4

Renúncias.
Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente
Instrumento. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de
qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba aos Detentores de Títulos em
razão de qualquer inadimplemento da Emissora prejudicará o exercício de tais
direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma
renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá
novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora
neste Instrumento ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou
atraso.

8.5

Irrevogabilidade.
Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, salvo na
hipótese de não preenchimento dos requisitos relacionados na Cláusula II acima,
obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título.

8.6

Independência das Disposições do Instrumento.
Caso qualquer das disposições ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, inválida
ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal
julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituírem a disposição
afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

8.7

Custos de Registro.
Todos e quaisquer custos incorridos em razão do registro deste Instrumento e seus
eventuais aditamentos, dos atos societários relacionados a esta Emissão nos
registros competentes serão de responsabilidade exclusiva da Emissora.

8.8

Extinção deste Instrumento.
O presente Instrumento será considerado resolvido de pleno direito nas seguintes
hipóteses:
(i)

Decisão unânime dos Detentores de Títulos reunidos em AGD, sendo que
neste caso se aplicarão as regras referentes ao vencimento dos Títulos
conforme a Cláusula 5 acima; ou

(ii)

8.9

Ocorrência de um Evento de Vencimento, nos termos da Cláusula 5 acima.

Comunicações.
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8.9.1

As comunicações a serem enviadas à Emissora nos termos deste
Instrumento deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço:
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
At.: Diretoria de Relações com Investidores
Endereço: Praia do Flamengo, nº. 66, 10º andar
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 01311-936
Telefone: (11) 2555-5557
Fax: (11) 2555-4011
E-mail: ri@mmx.com.br
Internet: www.mmx.com.br

8.9.2

As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob
protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pelo Correio ou por
telegrama nos endereços acima. As comunicações feitas por fac-símile
serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu
recebimento seja confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela
máquina utilizada pelo remetente). Os respectivos originais deverão ser
encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) dias úteis após o
envio da mensagem.

8.9.3

A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada, de
imediato, a todas as partes pela Emissora, nos termos da cláusula 8.5.2
acima.

8.9.4

A parte que enviar a comunicação, aviso ou notificação, conforme
estabelecido na Cláusula 8.5.1. acima, não será responsável pelo seu nãorecebimento pela outra parte, em virtude de sua mudança de endereço
não comunicada para as demais partes nos termos da Cláusula 8.5.3.
acima.

8.9.5

Eventuais prejuízos decorrentes da não-observância do disposto na
Cláusula 8.5.4. acima serão arcados pela parte inadimplente.

8.10

Lei Aplicável
Este Instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

8.11

Procedimento arbitral
A Companhia, os Detentores de Títulos, o Agente Escriturador e demais partes
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da
aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições
contidas neste Instrumento. A arbitragem se dará conforme o Regulamento de
Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. Sem prejuízo do acima disposto,
qualquer das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder
Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, requerer medidas cautelares
de proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou ainda não
instituído, sendo que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja concedida, a
competência para decisão de mérito será imediatamente restituída ao tribunal
arbitral instituído ou a ser instituído. Exclusivamente para tal finalidade, as Partes
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elegem o Foro do Cidade do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, com a
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estar assim justa e contratada, a Emissora firma o presente Instrumento, em 3 (três) vias
de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.
Rio de Janeiro, [●] de [●] de 2014.

[RESTANTE DA PÁGINA INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO. SEGUEM PÁGINAS
DE ASSINATURAS.]
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MMX Mineração e Metálicos S.A.

__________________________________

__________________________________

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

20

Página de Assinaturas 2/2 do Aditamento e Consolidação do Instrumento de Títulos de
Remuneração Variável Baseada em Royalties da MMX Mineração e Metálicos S.A.

Testemunhas

Nome:

Nome:

RG:

RG:
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