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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 02.762.115/0001-49
NIRE 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2017

I.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 24 de março de 2017, às 11h00, na sede da MMX

Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3500, bloco 7, 1º andar, salas 115 e 116, Barra da
Tijuca, CEP 22640-102.
II.

CONVOCAÇÃO:

Realizada

por

correspondência,

acompanhada

da

respectiva

documentação relativa à ordem do dia, tudo em estrito cumprimento às regras e formalidades
do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável.
III.

PRESENÇA: Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da

Companhia, conforme assinaturas apostas a presente Ata.
IV.

MESA:

Presidente: Pedro de Moraes Borba
Secretário: João Pedro Barroso do Nascimento

V.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:
(i)

Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e das contas da Diretoria,
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;

(ii)

Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser
realizada em 27 de abril de 2017; e

(iii)

Atualização – sem caráter deliberativo, mas tão somente informativo – em relação
à Recuperação Judicial da Companhia e sua subsidiária MMX Corumbá Mineração
S.A. – Em Recuperação Judicial, notadamente no que se refere ao Plano de
Recuperação Judicial protocolado, em 23 de março de 2017, perante o Juízo da 4ª
Vara Empresarial do Foro Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

VI.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho

de Administração presentes na reunião decidiram tomar as seguintes deliberações:
(i)

Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, após análise das Demonstrações
Financeiras, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria, os membros
do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade, e estão recomendando
a aprovação dos referidos documentos pela Assembleia Geral Ordinária e
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Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 27 de abril de 2017; e
(ii)

Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, os membros do Conselho de
Administração aprovaram, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 27 de abril de
2017, às 11:00h, na sede social da Companhia, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:
Em AGO:
(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016;
(b) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016;
(c) Eleger os membros do Conselho de Administração; e
(d) Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da
Companhia.
Em AGE:
(a) Aprovar o Cancelamento dos Títulos de Remuneração Variável baseados em
Royalties (MMXM11), que permaneceram de posse da Companhia;
(b) Ratificar a aprovação de ajuste na remuneração do exercício social de 2015
que constou da Proposta de Administração do ano de 2016, uma vez que,
por um equívoco, a mesma não constou da ata final; e
(c) Atualizar os acionistas em relação à Recuperação Judicial da Companhia e
sua subsidiária MMX Corumbá Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial,
notadamente no que se refere ao Plano de Recuperação Judicial
protocolado, em 23 de março de 2017, perante o Juízo da 4ª Vara
Empresarial do Foro Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

(iii)

Em relação ao item (iii) da Ordem do Dia (que não possui caráter deliberativo, mas
tão-somente informativo), os membros do Conselho de Administração foram
informados e atualizados sobre o status atual da Recuperação Judicial da
Companhia e de sua subsidiária MMX Corumbá Mineração S.A. – em Recuperação
Judicial, notadamente no que se refere ao Plano de Recuperação Judicial
protocolado, em 23 de março de 2017, perante o Juízo da 4ª Vara Empresarial do
Foro Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.
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VII. ENCERRAMENTO: Às 11h50, nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida,
aprovada e assinada pela totalidade dos presentes, pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário
nos livros próprios.
VIII. CONSELHEIROS PRESENTES: Pedro de Moraes Borba; Júlio Alfredo Klein Junior;
Linhong Zhang; Ricardo Furquim Werneck Guimarães e Flávia Soeiro do Nascimento.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata Reunião do Conselho de Administração da
MMX Mineração e Metálicos S.A., realizada em 24 de março de 2017, às 11h00, assinada por
todos os presentes e lavrada no livro próprio.
Rio de Janeiro, 24 de março de 2017.

________________________________
JOÃO PEDRO BARROSO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

