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
ESCLARECIMENTOS SOBRE CONSULTA CVM – NOTÍCIA VEICULADA NA MÍDIA
Rio de Janeiro, 09 de junho de 2017. A MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – Em
Recuperação

Judicial

(“Companhia”

ou

“MMX”),

em

referência

ao

Oficio

nº

190/2017/CVM/SEP/GEA2 datado de 07 de junho de 2017, recebido pela Companhia nesta
mesma data (“Ofício”) (conforme ANEXO I), vem prestar esclarecimentos e, neste contexto,
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
1. Em 06/06/2017, foi veiculado no jornal Valor Econômico, notícia (“Credores da MMX,
de Eike, devem mudar plano dia 20”) sobre uma suposta mudança no Plano de
Recuperação Judicial (“Plano”) da MMX Sudeste Mineração S.A. – Em Recuperação
Judicial (“MMX Sudeste”), subsidiária da Companhia, a ser aprovada em sede da
Assembleia Geral de Credores (“AGC”), que teria sido convocada para o dia 20 de
junho de 2017 (“Notícia”).
2. Na medida do possível e de forma consistente com sua Política de Divulgação, a
Companhia não divulga publicamente dados e informações que não possam ser
efetivamente confirmados pela Companhia, de modo a garantir segurança e
previsibilidade aos seus acionistas e ao mercado em geral.
3. Em relação às informações veiculadas na Notícia objeto do Ofício, a Companhia
informa que não tem, até a presente data, conhecimento de elementos concretos
suficientes para promover uma divulgação pública a seu respeito, notadamente com
relação às matérias a serem incluídas na ordem do dia da respectiva AGC.
4. Com efeito, tal como a maioria dos procedimentos relacionados à Recuperação
Judicial da MMX Sudeste, a convocação da AGC foi realizada pelo juízo da
Recuperação Judicial da mesma, a pedido do seu Administrador Judicial, sem que a
Companhia tivesse qualquer ingerência em relação ao referido procedimento.
5. Em 02 de junho a administração da Companhia tomou conhecimento acerca da
convocação da AGC, via publicação de Edital de Convocação realizada pelo juízo, e
constatou a existência de lacunas e incompletudes no respectivo edital (e.g.,
ausência das matérias constantes na Ordem do Dia). Neste contexto, a Companhia

está buscando junto ao juízo e ao Administrador Judicial esclarecimentos, de modo a
obter maiores detalhes sobre a suposta AGC.
6. A Notícia comenta sobre eventuais modificações a serem promovidas no Plano da MMX
Sudeste. A este respeito, a Companhia confirma que a MMX Sudeste gostaria de fazer
adequações ao referido Plano, mas que não há, neste momento, nenhuma concretude
e/ou confirmação quanto à materialização destas intenções. Em qualquer cenário,
modificações ao Plano deverão ser antes aprovadas pelos credores da MMX Sudeste.
7. A Companhia está buscando maiores informações a respeito dos eventos relatados,
assim como informa estar atenta aos seus possíveis efeitos, incluindo os seus
respectivos e eventuais desdobramentos, notadamente no que diz respeito à
Companhia e às suas subsidiárias (in casu, notadamente a MMX Sudeste). Tão logo
disponíveis elementos concretos sobre tal AGC, a Companhia informará a seus
investidores e ao mercado em geral.
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