MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
COMUNICADO AO MERCADO
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2019 - A MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia” ou “MMX”) em atendimento ao artigo 157,
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 e ao art. 12 da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, e em referência ao Comunicado ao Mercado divulgado
em 05 de novembro de 2019, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
1. Em 05 de novembro de 2019, a Companhia havia constatado, espontaneamente,
a aquisição de participação relevante pelo Sr. Eduardo Jaime Smejoff (“Sr.
Eduardo Smejoff”), nos termos do artigo 12, §1º, da Instrução CVM nº 358/02,
(“Aquisição de Participação Relevante”).
2. Nesse sentido, a Companhia enviou notificação ao Sr. Eduardo Smejoff, de modo
a solicitar as informações referentes à Aquisição de Participação Relevante que
deveriam ter sido objeto da comunicação a que se refere o artigo 12 da Instrução
CVM nº 358/02 (“Notificação”).
3. Nesta data (i.e., dia 26 de novembro de 2019), a Companhia recebeu do Sr.
Eduardo Smejoff resposta à Notificação, na qual apresentou à Companhia as
informações previstas artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, quais sejam:
I.

Qualificação: Eduardo Jaime Smejoff, engenheiro civil e empresário,
inscrito no CPF/ME sob nº 407.317.820-20;

II.

Objetivo da aquisição de participação relevante: Diversificação de
carteira de ações, não havendo qualquer interesse em alterar a
composição do controle ou da estrutura administrativa da Companhia.

III.

Número de ações e de outros valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos detidos: 385.000 (trezentas e oitenta e cinco mil)
ações de emissão da Companhia, negociadas em bolsa sob o código
MMXM3.

IV.

Acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra
e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia: Não aplicável.

V.

Informações sobre mandatário ou representante legal, caso acionista
seja residente ou domiciliado no exterior: Não aplicável.

4. A Companhia informa que está tomando as medidas necessárias para adequar
as informações disponíveis ao mercado acerca dos acionistas com participação
relevante da Companhia, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Sr.
Eduardo Smejoff, inclusive no que diz respeito à atualização do Formulário de
Referência da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 480/09.
5. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente
informados e atualizados sobre os temas abordados, assim como sobre
quaisquer outros atos ou fatos relacionados que possam de alguma forma influir
nas decisões de investimento de seus acionistas e do mercado em geral.
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