Como é do conhecimento de V.Sa., o Plano de Recuperação Judicial da
MMX Sudeste Mineração S.A. – em Recuperação Judicial (“MMX
Sudeste”), foi aprovado pelos Credores na Assembleia Geral de
Credores de 28 de agosto de 2015 e em seguida homologado pelo Juízo
da Recuperação Judicial em 23 de setembro de 2015 (“Plano”). Os
termos utilizados neste comunicado, porém aqui não definidos, terão o
significado a eles atribuídos no Plano.
Também é do conhecimento de todos que, como forma de viabilizar,
em parte, o pagamento dos Credores, foi aprovada a venda ao Grupo
Investidor de um importante ativo da MMX Sudeste, identificado como
UPI Operação Minerária, conforme previsto nas Cláusulas 4.5 e 5.4.3 do
Plano.
Como contrapartida pela alienação da UPI Operação Minerária, além do
recebimento de parcela em dinheiro e de participação nos resultados
futuros dos ativos em questão, caberá aos Credores Quirografários que
assim desejaram receber uma participação indireta equivalente a 49%
(quarenta e nove por cento) das ações da UPI Operação Minerária. Em
síntese, como contrapartida pela alienação da UPI Operação Minerária
caberá aos Credores Quirografários receber (i) uma parcela em
dinheiro, (ii) uma parcela da receita da UPI Operação Minerária,
observados determinados termos e condições previstos no Plano, e (iii)
uma determinada quantidade das ações UPI Operação Minerária, tudo
conforme minuciosamente explicado no Plano.
Há duas formas de entrega aos Credores Quirografários das ações da
UPI Operação Minerária: mediante o recebimento (i) de ações da
sociedade anônima que será criada para essa finalidade específica (que
foi chamada no Plano de Veículo dos Credores Quirografários Não
Qualificados) ou (ii) de quotas de um Fundo de Investimento em
Quotas de Fundo de Investimento em Participações – FIC-FIP (que foi
chamado no Plano de Veículo dos Credores Quirografários
Qualificados). Os direitos dos Credores Quirografários que receberem
ações de uma sociedade anônima ou quotas do FIC-FIP serão
rigorosamente os mesmos. A criação dessa alternativa tem como única
finalidade permitir que os Credores Quirografários possam optar pela
estrutura que, do ponto de vista fiscal, lhes sejam mais conveniente.
Ocorre que somente poderão participar do FIC-FIP os Credores que
forem classificados como Investidores Profissionais, conforme definido
na Instrução CVM nº 554/13. Veja-se, no que interessa, o seguinte

trecho da Instrução:
“Art. 9º-A São considerados investidores profissionais:
I – instituições financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
II – companhias
capitalização;

seguradoras

e

sociedades

de

III – entidades abertas e fechadas de previdência
complementar;
IV – pessoas naturais ou jurídicas que possuam
investimentos financeiros em valor superior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que,
adicionalmente, atestem por escrito sua condição de
investidor profissional mediante termo próprio, de acordo
com o Anexo 9-A;
V – fundos de investimento;
VI – clubes de investimento, desde que tenham a carteira
gerida por administrador de carteira de valores mobiliários
autorizado pela CVM;
VII – agentes autônomos de investimento, administradores
de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários
autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios;
VIII – investidores não residentes.”

A MMX Sudeste, obviamente, desconhece as informações financeiras
dos Credores Quirografários, para saber se se enquadram na definição
de Investidores Profissionais. Mesmo que soubesse, não cabe à MMX
Sudeste fazer essa escolha.
Dessa forma, solicitamos a V.Sa. que, caso tenha interesse em receber
quotas do FIC-FIP (e não ações de uma sociedade anônima), forneçam
à MMX Sudeste, impreterivelmente até o dia 24 de março de 2016, a
declaração anexa, comprovando ser V.Sa. um Investidor Profissional,
devidamente assinada e com firma reconhecida, formalizando sua

intenção de ser alocado no Veículo dos Credores Quirografários
Qualificados quando da conclusão do processo de alienação da UPI
Operação Minerária ao Grupo Investidor.
Registramos, por fim, que a ausência de manifestação pelo Credor
Quirografário, no prazo acima indicado, não prejudicará em nada o seu
direito de participar da UPI Operação Minerária, nem qualquer outro
direito decorrente do Plano. Isso porque, todos os Credores
Quirografários que não apresentarem a documentação agora solicitada
no prazo acima indicado e que optaram por participar da UPI Operação
Minerária receberão ações da sociedade anônima constituída com essa
finalidade específica.
A MMX Sudeste estará à disposição para quaisquer esclarecimentos dos
Srs. Credores, no tel. (021) 3502-5089 ou (031) 3516-7500 ou no email: contato@mmx.com.br

