MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF 02.762.115/0001-49
NIRE 33.3.0026111-7
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS DETENTORES DE TÍTULOS DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
BASEADA EM ROYALTIES DE EMISSÃO DA MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A., REALIZADA EM
09 DE JANEIRO DE 2015
1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 09 de janeiro de 2015, às 14 horas, na

Praia do Flamengo, nº 66, auditório, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2.

CONVOCAÇÃO: Convocados os detentores de títulos de remuneração variável baseada

em royalties de emissão da Companhia (“Títulos MMXM11” e “Detentores de Títulos”,
respectivamente) por meio de edital de convocação publicado, pela Companhia, nos dias 22,
23 e 29 de dezembro de 2014, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal
Diário Mercantil, nos termos da Cláusula 7.1 do “Instrumento de Títulos de Remuneração
Variável baseada em Royalties de emissão da MMX Mineração e Metálicos S.A.” (“Escritura”).
3.

PRESENÇA: Presentes Detentores de Títulos representando 89,42% dos Títulos

MMXM11, conforme assinatura na Lista de Presença de Detentores de Títulos (Anexo I).
Esteve presente ainda representante da Planner Trustee DTVM Ltda. (“Agente de Garantia
dos Títulos MMXM11”.
4.

MESA: Presidente: Ricardo Furquim Werneck Guimarães; e Secretária: Regina Maria

Arrigoni Urzedo Rocha.
5.
ORDEM DO DIA: (i) aprovar a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária da
totalidade das quotas de emissão do Fundo de Investimento em Participações em
Infraestrutura Porto Sudeste Royalties (“Fundo” e “Quotas”, respectivamente) e de
titularidade da Companhia para os Detentores de Títulos (“Garantia”); (ii) indicar a Planner
Trustee DTVM Ltda. como agente de garantia; (iii) aprovar a celebração do respectivo
instrumento de alienação fiduciária formalizando a Garantia; e (iv) autorizar os
administradores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para a
formalização dos atos indicados nos itens (i) a (iii), com ratificação de todos os atos
praticados até o momento.
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6.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia,

os Detentores de Títulos presentes deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem
ressalvas, mediante voto favorável de Detentores de Títulos representando 89,42% dos
Títulos MMXM11:
(i)

A outorga, pela Companhia, da Garantia;

(ii)

A indicação da Planner Trustee DTVM Ltda. como agente de garantia;

(iii)

A celebração do respectivo instrumento de alienação fiduciária formalizando a
Garantia, cuja minuta foi disponibilizada aos Detentores de Títulos previamente à
presente Assembleia no portal de Relações com Investidores da Companhia; e

(iv)

A autorização para que os administradores da Companhia tomem todas as
providências necessárias para a formalização dos atos indicados nos itens (i) a (iii),
com ratificação de todos os atos praticados até o momento.

7.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a

Assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2015.

_________________________

_________________________

Ricardo Furquim Werneck Guimarães

Regina Maria Arrigoni Urzedo Rocha

Presidente

Secretária

_________________________
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Emissora
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