MMX anuncia seus resultados do 1º semestre de 2007
Rio de Janeiro, 24 de julho de 2007 – A MMX Mineração e Metálicos S.A. (Bovespa: MMXM3) - (“MMX”
ou “Companhia”) anuncia o resultado do período findo em 30 de junho de 2007.
Tendo em vista a fase inicial das operações das empresas controladas pela Companhia, o resultado
consolidado da Companhia é representado basicamente por investimentos, custos e despesas relacionados
a implementação dos projetos em andamento. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo
com práticas contábeis adotadas no Brasil, baseada na Lei das Sociedades por Ações e nas
regulamentações da CVM (“BR GAAP”) e serão apresentadas para referência no final deste documento.

DESTAQUES DO PERÍODO
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Ao final de junho de 2007 a cotação da MMX alcançou R$1.029,00, representando uma valorização
de 123% no primeiro semestres de 2007 e 29% no 2T07. O valor de mercado alcançou R$ 7,8
bilhões.
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A Mina 63 do Sistema MMX Corumbá, em operação desde dezembro de 2005, alcançou a
produção de 711 mil toneladas de minério de ferro no 1S07.
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Em 1º de junho informamos sobre o resultado de estudos desenvolvidos pela Administração da
Companhia abrangendo a evolução e implantação dos diversos projetos nos três Sistemas
Integrados.
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Em 11 de junho recebemos comunicação formal do Comitê de Enquadramento e Crédito do
BNDES reconhecendo o enquadramento do Sistema MMX Minas-Rio para fins de financiamento
pela instituição.
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Em 20 de junho a ANTAQ concedeu autorização para a construção e exploração, por tempo
indeterminado, do complexo portuário privativo de uso misto do Porto do Açu.

9

Em 27 de junho recebemos indicações de interesse de investidores financeiros em adquirir uma
participação minoritária na LLX Logística.

9

Os GDRs – Nível 1 começaram a ser negociados na TSX em 27 de junho de 2007, com código
XMM.

9

MMX, Centennial Asset e Anglo American finalizam operação de compra de 49% de participação
nas Empresas Minas-Rio.
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EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS MMX
Em 1º de junho de 2007 divulgamos Fato Relevante informando sobre o resultado de estudos desenvolvidos
pela Administração da Companhia abrangendo a evolução e implantação dos diversos projetos nos três
Sistemas Integrados.
Os estudos foram desenvolvidos pela equipe de profissionais da MMX, respaldados por projetos elaborados
por empresas de engenharia especializadas. Informamos nos capítulos dedicados a cada Sistema os diversos
pontos abordados no comunicado.
Ao longo dos últimos onze meses, desde o encerramento da Oferta Pública, diversos importantes
acontecimentos marcaram o progresso da MMX, como a concessão de licenças ambientais, a definição de
relevantes parcerias estratégicas, o fechamento de contratos de venda de longo prazo, a oportunidade de
expansão no segmento de logística, e o potencial crescimento em recursos minerais.

Sistema MMX Corumbá
A Companhia está em negociação com diversos potenciais clientes e em breve terá concluído acordos de
longo prazo. Considerando o resultado destas negociações, o cronograma futuro de produção de minério
de ferro do Sistema foi ajustado com a postergação para 2009 do início de operação da 2ª. planta de
beneficiamento de minério. Dificuldades na contratação de barcaças adicionais para o escoamento da
produção contribuiu para a decisão.
9
A produção de minério de ferro da Mina 63 no 1S07 foi de 711 mil toneladas, sendo de 368 mil
toneladas no 2T07. A operação foi iniciada em dezembro de 2005 e alcançou em 2007 produção de 751 mil
toneladas (*);
9
O volume vendido no trimestre foi de 155 mil toneladas, acumulando no semestre 311 mil toneladas
(*), essencialmente de granulados (lump), sendo 98% para exportação;
9
Na Planta de Gusa, o 1º alto-forno deverá iniciar operação em julho de 2007 e o 2º em setembro de
2007, após o recebimento da Licença de Operação. O investimento total revisado para o projeto alcançará
US$ 86,1 milhões (*), 19% superior ao divulgado por ocasião da Oferta Pública Inicial de Ações da
Companhia. A licença de Instalação foi obtida em 16 de agosto de 2006 e em setembro foi iniciada a
construção da planta, com dois alto-fornos, que deverá atingir a plena capacidade de produção, de 400 mil
toneladas (*) ao ano, em 2008.
O início da construção da Planta de semi-acabados (tarugos) está previsto para o terceiro trimestre do ano
em curso, com início de produção previsto para o 3º trimestre de 2009.
Programa florestal
Em Comunicado divulgado em 15 de fevereiro de 2007 a Companhia informou que foi iniciado o projeto de
plantio de eucalipto, dentro do programa de reflorestamento do Sistema MMX Corumbá. Até o final do
semestre o programa atingiu 480 mil árvores plantadas em 2007 (*), ocupando 432 hectares (*).
O programa visa o desenvolvimento da base florestal própria, que suprirá o carvão necessário à operação de
ferro gusa de forma sustentável e ambientalmente correta.
Todos os parâmetros utilizados na elaboração do projeto florestal seguem a política de meio ambiente da
MMX, que prima pela sustentabilidade dos empreendimentos, conciliando desenvolvimento econômico com a
preservação da natureza.
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Contrato de Venda de Ferro Gusa
Em 5 de janeiro de 2007, foi assinado com a Cargill, Incorporated (“Cargill”) acordo de longo prazo para o
fornecimento da produção de ferro-gusa do Sistema MMX Corumbá, com garantia firme de retirada e
entrega.
Com o compromisso de adquirir o volume acordado a partir de agosto de 2007, a Cargill passará a ter
exclusividade, com exceção para a América do Sul, na comercialização da produção de ferro-gusa
adquirida da MMX Metálicos proveniente do Sistema MMX Corumbá.
Logística
O escoamento da produção do Sistema Integrado MMX Corumbá é realizado por barcaças, através do Rio
Paraguai, até os portos de Rosário e San Nicolas, na Argentina. A MMX está realizando estudos buscando
alternativas para o escoamento da sua produção e, neste sentido, assinou opção de compra de imóvel no
litoral do estado de São Paulo.

Sistema MMX Amapá
Em 2 de março de 2007, foi finalizada a operação de compra das ações da Centennial Amapá pela ClevelandCliffs, Inc., maior mineradora de ferro e maior produtora de pelotas dos EUA. A MMX e sua atual sócia, que
desde aquela data detém 30% da MMX Amapá, aprovaram novo orçamento para o Sistema Integrado MMX
Amapá.
O valor total estimado é de US$347 milhões (*), contemplando principalmente o aprimoramento da planta de
beneficiamento do Sistema. Deste total, US$250 milhões já são objeto de uma linha de crédito, na modalidade
de project finance, contratada com o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco ABC Brasil S.A. e assinada em 22 de
fevereiro de 2007.
A construção da planta de beneficiamento evolui conforme planejado, com início das operações previsto para
o quarto trimestre de 2007. O cronograma de produção revisado prevê alcançar 4,8 milhões de toneladas de
minério de ferro (*) já em 2008.
Na MMX Metálicos Amapá, a Companhia está analisando propostas para a entrada de potencial sócio
estratégico. As negociações para esta alteração na estrutura societária levou a reavaliar também o projeto
inicial previsto para o Sistema, visando a otimização e futura economia de escala.
O primeiro ponto definido é a construção de um único forno a coque para a planta de gusa, com capacidade
de 2 milhões de toneladas (*) mantida, em substituição aos dez mini-fornos do projeto inicial. O início das
operações foi postergado para meados de 2010.
Licenças ambientais
A Mina Amapá obteve Licença de Instalação em 16 de agosto de 2006 e as obras foram iniciadas em
setembro de 2006. O ritmo de construção e o avanço das obras civis da planta de beneficiamento e da
barragem estão de acordo com o cronograma estabelecido. Todos os equipamentos necessários para a
operação foram adquiridos, com o recebimento previsto de acordo com o cronograma de entrada em
operação da planta de beneficiamento, previsto para o quarto trimestre de 2007. A planta deverá atingir a
capacidade de 6,5 milhões de toneladas/ano (*) de minério de ferro em meados de 2008, sendo 72% de
finos de pelotização.
O Sistema conta com a Estrada de Ferro do Amapá (EFA) para o escoamento de sua produção de minério
de ferro até o Porto de Santana, no Estado do Amapá. Com contrato de concessão por 20 anos, a MMX
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obteve a Licença de Operação para a ferrovia em agosto de 2006. Os equipamentos (vagões e
locomotivas) estão sendo reformados, assim como a via permanente.
A Licença Prévia para o terminal portuário foi obtida em 16 de agosto de 2006. Em 10 de janeiro de 2007, a
MMX Amapá recebeu termo de autorização expedido pelo Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários-ANTAQ, o qual autoriza a construção e exploração, por tempo indeterminado, de terminal
portuário misto de uso privativo, localizado na área portuária do Município de Santana, Estado do Amapá.
Contrato de Fornecimento de minério de ferro com a GIIC
Em Fato Relevante divulgado em 27 de março de 2007, informamos que a GIIC (Gulf Industrial Investment
Corporation) decidiu aumentar o volume contratado para 13 milhões de toneladas/ano de minério de ferro, ao
exercer a opção de adquirir 6,5 milhões de toneladas adicionais. O minério a ser fornecido será originado dos
Sistemas Integrados MMX Amapá e MMX Minas-Rio.

Sistema MMX Minas-Rio
Em 14 de maio de 2007 foi assinado contrato definitivo de compra e venda de ações entre uma subsidiária
integral da Anglo American plc, Centennial Asset Minas-Rio e a MMX. Em 16 de julho de 2007
comunicamos a conclusão da operação na qual a Anglo American passa a deter 49% do Sistema MinasRio.
O Sistema Minas-Rio compreenderá a produção de minério de ferro, que deverá atingir plena capacidade
em 2011 com 26,5 milhões de toneladas (*) ao ano de finos de pelotização. O minério será escoado
através de um mineroduto de aproximadamente 525 km, que ligará a planta de beneficiamento, a ser
construída no Município de Alvorada de Minas (MG), ao Porto do Açu (RJ).
A MMX trabalha para o desenvolvimento dos três projetos que compõem o Sistema Minas-Rio, visando o
cumprimento do cronograma estabelecido.
O Porto do Açu, localizado no Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, será o centro de
escoamento da produção de minério de ferro e tem potencial para ser o novo pólo de infra-estrutura
logística do Sudeste do Brasil.
A LLX Logística, através de sua subsidiária LLX Minas-Rio, será responsável por construir e operar o Porto
do Açu exclusivamente para o manejo de produtos de minério de ferro, a partir dos acordos celebrados com
a Anglo American.
Em 20 de junho de 2007 a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ concedeu autorização
para a construção e a exploração, por tempo indeterminado, do complexo portuário privativo de uso misto
do Porto do Açu. A licença autoriza tanto a operação de carga própria da Companhia, como carga de
terceiros, em conformidade com o plano de negócios inicial da sua subsidiária LLX Logística.
A Licença Ambiental de Instalação, para iniciar as obras de construção do empreendimento, foi concedida
pela FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente em 14 de maio último, tendo sido
concedida a Licença Prévia em 28 de dezembro de 2006.
Dentro do cronograma estabelecido para a realização das audiências públicas e vistorias de áreas relativas ao
mineroduto, foram realizadas em abril as 3 audiências formais requeridas. Até o final de junho de 2007 foram
concluídas negociações, visando garantir o direito de passagem, com 60% dos 1.017 superficiários ao longo
dos 525 km de extensão.
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A postura pró-ativa e transparente da Companhia, levando antecipadamente às Comunidades o seu
projeto, levam a MMX a reafirmar sua crença na obtenção das licenças exigidas por lei em tempo para
cumprir o cronograma de início de produção do Sistema Integrado MMX Minas-Rio.
Conforme já anunciado, em junho de 2006 foi formalizada a decisão dos Governos dos Estados de Minas
Gerais e Rio de Janeiro em colaborar com a implantação de corredor logístico entre os dois estados.
O investimento revisado estimado para a mineração (inclui direitos minerários adquiridos), mineroduto e
instalações portuárias deverá totalizar US$ 2.354 milhões (*), conforme já divulgado em fato relevante de
23 de abril de 2007. Este montante reflete a atualização e cotação de preços dos diversos itens necessários
para a construção, após a finalização dos projetos básicos do Sistema. Parte desta diferença diz respeito a
unidade de filtragem, no valor de US$ 70 milhões (*), que somados aos US$ 250 milhões adicionais (*),
representam acréscimo de 10% em relação ao projeto conceitual antes informado.
As negociações para o fornecimento dos produtos com os atuais e potenciais clientes têm revelado uma
forte demanda pelos finos (pellet feed) de minério de ferro do Sistema, e levou a Administração da
Companhia a postergar em um ano o início de produção da pelotizadora, para 2011.
Em 12 de junho de 2007 informamos ao mercado que a Companhia recebeu comunicação formal, em 11 de
junho, do Comitê de Enquadramento e Crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) reconhecendo o enquadramento do Sistema MMX Minas-Rio para fins de financiamento pela
instituição.
O reconhecimento que o Sistema contém as características básicas necessárias exigidas pelo BNDES
significa um importante passo no processo para fins de aprovação de financiamento. A liberação definitiva
dos recursos está sujeita, contudo, à aprovação de suas condições pela Diretoria da instituição.

LLX Logística S.A.
A LLX Logística, constituída na reorganização societária aprovada pelo Conselho de Administração da
Companhia neste primeiro semestre, passa a ser a holding das atividades de logística da MMX. A empresa
terá administração independente, com foco na busca de novas oportunidades.
Listamos abaixo os principais fatores considerados para a criação da LLX:
9
A solidez das bases econômicas dará a sustentação necessária para o próximo ciclo de crescimento
no Brasil.
9
O comércio terá um papel fundamental nesse processo, aumentando substancialmente a demanda
por sistemas de logística.
9
O Brasil tem um déficit de investimentos em infra-estrutura e oferece excelentes oportunidades de
investimentos para empresas desse setor.
9
A segregação de ativos de logística possibilita uma melhor percepção do seu valor, atraindo assim um
grupo mais específico de analistas e novos investidores.
A LLX Logística, controlada integral da MMX, possui 70% de participação na LLX Açu e 51% de participação
na LLX Minas-Rio, a partir de 16 de julho de 2007 com a conclusão da transação com a Anglo American, que
passa a deter 49% desta subsidiária.
Também a partir do acordo assinado com a Anglo American, a LLX Açu terá acesso ao Porto do Açu e a sua
infra-estrutura para construir e operar atividades logísticas e de carga para terceiros, mediante pagamento de
uma taxa por navio/por tonelada para a LLX Minas Rio. A LLX Açu terá o direito de expandir o Porto do Açu
conforme será acordado de tempos em tempos com a LLX Minas-Rio e terá o direito de realizar operações
portuárias no Porto do Açu, sendo que o transporte de minério de ferro terá prioridade de embarque.
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Em 27 de junho de 2007 comunicamos ao mercado que a MMX recebeu indicações do interesse de
investidores financeiros em adquirir uma participação minoritária na LLX Logística. Essas indicações são
preliminares, não têm caráter vinculante, e estão sujeitas a due diligence, impostos, considerações legais e
outras, incluindo a negociação de documentos de transação.
A Companhia ainda não decidiu se irá concretizar alguma transação com investidores com base nas
indicações de interesse, e caso a concretizasse, essa transação estaria sujeita a várias condições. A MMX
manterá o mercado e seus acionistas informados sobre qualquer desenvolvimento relevante sobre essas
indicações de interesse.
(*) Informação não revisada pela KPMG Auditores Independentes.

FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
As fontes de Recursos necessários para financiar os investimentos requeridos para os diversos projetos
foram estruturados pela MMX com os principais bancos brasileiros e com o BNDES, conforme mostrado no
gráfico abaixo:

RECURSOS GEOLÓGICOS
Em 30 de maio de 2007 divulgamos que foram concluídos os Relatórios de Certificação de Recursos e
Reservas Minerais dos Sistemas Corumbá, Amapá e Minas-Rio.
A auditoria dos recursos e reservas foi realizada segundo os padrões estabelecidos pelo Canadian Institute
of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM Standards) e pelo documento denominado National Instrument
43-101 of the Canadian Securities Administrators (NI 43-101). A SRK Consulting, especializada em
geologia, mineração e determinação de recursos minerais, foi a empresa responsável pela auditoria.
O cumprimento das recomendações e exigências constantes do NI 43-101, reconhecido e aceito
internacionalmente, confere a necessária transparência sobre a quantidade e qualidade dos recursos
minerais da MMX. A Companhia passará a adotar esta metodologia em futuras divulgações de recursos e
reservas minerais.
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A Diretoria de Mineração da MMX elaborou documento - Notas Explicativas aos Relatórios de Certificação
de Recursos e Reservas – contendo as informações necessárias sobre os relatórios técnicos,
disponibilizados no website da MMX.

MERCADO DE CAPITAIS
A MMX ingressou no Novo Mercado da Bovespa em 24 de julho de 2006, com o início da negociação das
suas novas ações ordinárias, sob o código MMXM3. A Companhia passou a integrar a carteira do Índice de
Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC). A cotação das ações é unitária e negociada em
lote de cem ações.
Ao listar suas ações no segmento do Novo Mercado, a MMX se compromete a agir dentro das melhores
práticas de Governança Corporativa, entre elas:
9
Conselho de Administração é composto por 9 membros, dos quais 6 são independentes.
9
Comitê de Auditoria, criado por decisão do Conselho de Administração, composto por 3 membros,
todos independentes em relação ao acionista controlador e aos demais membros de sua Administração.
9
Política de contratação dos auditores independentes atende aos critérios internacionalmente
aceitos, quais sejam: o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho nem exercer funções gerenciais para
o seu cliente ou promover os interesses deste aos princípios que preservam a independência do auditor. A
MMX submete à aprovação do Conselho de Administração os honorários e tipos de serviços a serem
prestados por seus auditores independentes.
9
Capital Social é composto exclusivamente por ações ordinárias, sendo assegurado aos
minoritários, conforme Estatuto Social da Companhia, tratamento igualitário àquele dado ao acionista
controlador, em caso de alienação de controle (tag along de 100%).
Em 25 de janeiro de 2007, a MMX iniciou o programa de desdobramento de suas ações, conforme
divulgado no Prospecto referente a Oferta Pública, com a emissão de uma ação nova para cada existente.
O programa prevê o desdobramento de ações da Companhia, a ser deliberado em assembléia geral
extraordinária convocada para 23 de julho de 2007, na proporção de 2 novas ações ordinárias em
substituição a cada ação existente de emissão da MMX. A Companhia poderá, contudo, propor novo
desdobramento de ações mediante a entrada em operação de novos projetos da MMX. Podendo ser
proposto antes de 23 de janeiro de 2008, data originalmente prevista no prospecto de oferta pública inicial
de ações da Companhia.
O capital social passou a ser representado por 7.608 mil ações e o free float alcançou 32,56% do total ao
final do semestre. A participação de investidores estrangeiros no free float foi de 90% e de 29% no capital
total da Companhia.
A cotação das ações da MMX alcançou R$ 1.029,00 em 30 de junho de 2007, representando uma
valorização de 123% no primeiro semestre de 2007 e 29% no 2T07. O valor de mercado alcançou R$ 7,8
bilhões.
Nos primeiros seis meses de 2007 foram negociadas 1.543 mil ações em 2.827 transações. Os títulos da
MMX estiverem presentes em todos os pregões do 2T07 (97% no 1T07), com média diária de 30 negócios,
67% maior ao observado no 1T07, mostrando o aumento da liquidez das ações da Companhia.
Programa de Global Depositary Receipts
Em 5 de fevereiro de 2007, foi iniciado o programa de Global Depositary Receipts - Nível 1 da MMX,
aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, tendo como instituição custodiante o Banco Itaú e o
Bank of New York como instituição depositária. A Companhia contratou também o CIBC Mellon Trust
Company para atuar como co-agente de transferência dos recibos perante a Bolsa de Valores de Toronto
(TSX). Após o desdobramento aprovado em janeiro, cada ação ordinária equivale a 20 GDRs.
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GDRs da MMX iniciam negociação na TSX
Os GDRs - Nível 1 começaram a ser negociados na TSX em 27 de junho de 2007, com o código XMM, tendo
sido aprovado pelo Comitê Executivo da Bolsa de Valores de Toronto, Canadá, em 30 de maio de 2007. Esta
iniciativa da MMX, primeira empresa brasileira a listar na TSX, visa possibilitar a ampliação da base acionária
da Companhia, ao atrair investidores especializados com conhecimento do mercado mundial de mineração.
Anglo American e MMX assinam contrato para aquisição de 49% da MMX Minas-Rio
Em 14 de maio de 2007 foi assinado contrato definitivo de compra e venda de ações entre uma subsidiária
integral da Anglo American plc, Centennial Asset Minas-Rio e a MMX.
Nos termos dos contratos definitivos e após o cumprimento das condições contratuais, a Anglo American irá
adquirir 49% do capital social das empresas integrantes do Sistema Integrado MMX Mina-Rio (MMX MinasRio e LLX Minas-Rio) por um valor econômico correspondente ao montante de US$ 1,15 bilhão, o que
envolverá a aquisição de 100% das ações de emissão da Centennial Minas-Rio..
O Sistema Mina-Rio está atualmente em fase de desenvolvimento. Os trabalhos atuais se concentram na
obtenção das licenças necessárias para o início da construção da primeira fase, que terá uma capacidade
de produção anual de 26,5 milhões de toneladas (“Fase I”). Espera-se que a Fase I inicie suas operações
no quarto trimestre de 2009. Estima-se que a Fase I demandará um investimento total aproximado de
US$2,35 bilhões, a ser financiado por meio de capital próprio e linhas de crédito com instituições
financeiras.
A MMX Minas-Rio está planejando uma expansão por meio da duplicação da capacidade do Sistema
Minas-Rio (“Fase II”), sendo certo que essa última fase está sujeita a certas condições, dentre elas, a
confirmação da existência de reservas suficientes de minério de ferro e a obtenção das respectivas licenças
ambientais.
Mediante a confirmação da Fase II, a Anglo American efetuará, ainda, um pagamento adicional para a
Centennial Asset e um novo aporte de capital nas empresas do Sistema integrado MMX Minas-Rio, que
resultará em um valor econômico adicional equivalente a US$600 milhões. Quando deste eventual
pagamento, a Anglo American aumentará sua participação no Sistema Minas-Rio para 50%. Caso isso
venha a ocorrer, o valor econômico total do Sistema Minas-Rio, imediatamente anterior à efetivação dos
aumentos de capital aqui descritos, atingirá o montante de US$3.5 bilhões.
Em 16 de julho de 2007 comunicamos a conclusão da operação na qual a Anglo American passa a deter
49% do Sistema Minas-Rio.
Mediante liquidação do leilão em bolsa, a Anglo American subscreverá novas ações de emissão das
empresas do Sistema MMX Minas-Rio, mediante a realização de aumento de capital no valor global de US$
874.350 mil, fazendo com que a participação da Anglo American aumente para 49%. Na data da
liquidação, a MMX e suas subsidiárias celebrarão acordos de acionistas com a Anglo American e a
Centennial Minas-Rio, já em sua situação de subsidiária integral da Anglo American plc, relacionados à
governança corporativa das Empresas Minas-Rio. No fechamento da operação, as partes também
celebrarão outros acordos suplementares, que incluirão um contrato de prestação de serviços técnicos com
uma coligada da Anglo American, por meio do qual as Empresas Minas-Rio terão acesso à inteligência e à
expertise técnica e de mineração da Anglo American, e um contrato de prestação de serviços corporativos
com a MMX, por meio do qual esta proverá serviços administrativos, gerais e especiais.
Também foi acordado que a MMX Minas-Rio será responsável pela construção e operação tanto das minas
de minério de ferro em Minas Gerais como do mineroduto do Sistema Integrado MMX Minas-Rio. A LLX
Minas-Rio será responsável por construir e operar o Porto do Açu, exclusivamente para o manejo de
produtos de minério de ferro.
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Adicionalmente as partes acordaram que a LLX Açu, uma subsidiária da LLX Logística, terá acesso ao
Porto do Açu e a sua infraestrutura para construir e operar atividades logísticas e de carga para terceiros,
mediante pagamento de uma taxa por navio/por tonelada para a LLX Minas Rio. A LLX Açu terá o direito de
expandir e de realizar operações portuárias no Porto do Açu, sendo que o transporte de minério de ferro
terá prioridade de embarque.
O Diretor-Presidente e Presidente do Conselho de Administração da MMX, Eike F. Batista, comentou que
“o fechamento da operação com a Anglo American marca o início de uma associação altamente
promissora. Esperamos e pretendemos promover o crescimento do Sistema Integrado MMX Minas-Rio até
a sua capacidade plena, alavancando as aptidões geográficas e geológicas do Sistema. A MMX e a Anglo
American, juntas, formarão a plataforma ideal para crescimento das atividades de mineração na região. O
fechamento deste negócio abrirá, também, o caminho para o crescimento da unidade de negócios
independente da LLX.”

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras apresentadas refletem a fase de implementação das controladas da
Companhia, representada por investimentos, custos e despesas relacionados aos projetos em
desenvolvimento. Listamos abaixo os highlights do 1º. Semestre de 2007 (1S07):
9
9
9
9
9
9
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Lucro líquido de R$ 8,1 milhões.
Receita líquida de R$ 49,9 milhões.
Receita financeira líquida de R$ 57,5 milhões.
Despesas gerais e administrativas de R$ 29,6 milhões.
Disponibilidades financeiras de R$ 747,8 milhões.
Endividamento bruto de R$ 664,5 milhões.
Patrimônio líquido de R$ 1.056 milhões.

Como estratégia para prevenção e redução dos efeitos da flutuação da taxa de câmbio especialmente
sobre os investimentos em moeda local, a Administração adota a política de manter derivativos, através de
operações a termo de moeda, ativos em reais e passivos em dólares, todas registradas na CETIP.
Na liquidação das operações de termo de moeda no 1º Semestre de 2007 a Companhia obteve resultados
positivos líquidos de R$ 132.066, levados ao diferido pelas suas controladas em fase pré-operacional.
Os efeitos negativos não realizados nessas operações, de termo de moeda, no encerramento do período
totalizavam R$ 5.149. Cabe destacar que esse resultado está sujeito às variações de taxa de câmbio
enquanto mantivermos as operações em aberto.

EVENTOS SUBSEQUENTES
MMX celebra contrato para aquisição da AVG Mineração S.A.
Em 5 de julho de 2007 a MMX divulgou que celebrou contrato com os acionistas da AVG Mineração S.A.
(“AVG”) para aquisição da totalidade das ações da AVG em circulação. A AVG possui (i) uma mina em
operação, na área conhecida como Serra Azul, em Minas Gerais, e outros direitos minerários e
arrendamentos na área de Serra Azul (referidas conjuntamente como “Minas Serra Azul”), (ii) contratos de
transporte ferroviário e serviços portuários, e (iii) contratos de fornecimento em andamento relacionados à
venda e exportação de minério de ferro. De acordo com as informações fornecidas pela AVG, as Minas
Serra Azul produziram aproximadamente 1,6 milhão de toneladas de minério de ferro em 2006, e
aproximadamente 1 milhão de toneladas de minério de ferro nos primeiros 5 meses de 2007. Com base nas
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estimativas da atual administração da AVG, a produção anual das Minas Serra Azul pode atingir 2,5
milhões de toneladas de produto de minério de ferro este ano.
A conclusão da compra da AVG pela MMX deverá ocorrer em 60 dias, dependendo da finalização de uma
due diligence pela MMX, do acordo relativo a documentos da transação e da conclusão de etapas
antecedentes ao fechamento da transação. Ao concluir a transação, a MMX pagará, pela totalidade das
ações da AVG, a quantia de US$224.000.000, em 5 parcelas, em um prazo de 4 anos. Após obtenção pela
AVG do licenciamento ambiental de um direito minerário adicional do qual ela possui uma opção de
compra, a MMX efetuará um pagamento contingente de até US$50.000.000 aos acionistas da AVG. A AVG
detém também outros direitos minerários de minério de ferro ainda inexplorados no estado de Minas
Gerais.
Sujeito à conclusão satisfatória da due diligence e a um plano detalhado da mina, a MMX planeja investir
em benfeitorias nas Minas Serra Azul, visando aumentar a produção destas minas para a sua capacidade
máxima possível. As Minas Serra Azul produzem um mix dos produtos granulado, sinter feed e pellet feed,
os quais seriam complementares e sinérgicos com os produtos dos Sistemas Integrados MMX. A MMX
planeja suprir a logística necessária para a produção das Minas Serra Azul através dos contratos de
logística existentes e, potencialmente, no futuro, através do Porto do Açu. O Porto do Açu pertence à
subsidiária da MMX LLX Minas-Rio Logística S.A., e pode conectar-se à rede ferroviária pública nacional
através da construção de um ramal com 45km de extensão.
De acordo com o Contrato de Compra e Venda de Ações celebrado entre MMX, Centennial Asset Mining
Fund LLC e Anglo American, a MMX oferecerá à sua subsidiária MMX Minas-Rio, a opção para realizar a
compra da AVG, ao custo, em seu nome.
MMX e Anglo American finalizam operação de compra de participação nas Empresas Minas-Rio
Em 16 de julho de 2007 comunicamos que em 13 de julho de 2007 foi realizada a venda de 100% das
ações de propriedade da Centennial Asset de emissão da Centennial Minas-Rio, por meio de um leilão na
Bovespa – Bolsa de Valores de São Paulo, pelo preço de R$1.317.337 mil, equivalente na data a US$
704.082 mil. As ações objeto do leilão foram adquiridas integralmente pela Anglo American Participação em
Mineração Ltda. (“Anglo American”), uma subsidiária integral da Anglo American plc.
Mediante liquidação do leilão em bolsa, que deverá ocorrer na quarta-feira, 18 de julho de 2007, de acordo
com as regras da Bovespa, a Anglo American subscreverá novas ações de emissão da MMX Minas-Rio e
da LLX Minas-Rio, mediante a realização de aumento de capital no valor global de US$ 874.350 mil,
fazendo com que a Anglo American aumente sua participação no capital da MMX Minas-Rio e da LLX
Minas-Rio (as “Empresas Minas-Rio”) para 49%. Também na data da liquidação, a MMX e suas
subsidiárias celebrarão acordos de acionistas com a Anglo American e a Centennial Minas-Rio, já em sua
situação de subsidiária integral da Anglo American plc, relacionados à governança corporativa das
Empresas Minas-Rio. No fechamento da operação, as partes também celebrarão outros acordos
suplementares, que incluirão um contrato de prestação de serviços técnicos com uma coligada da Anglo
American, por meio do qual as Empresas Minas-Rio terão acesso à inteligência e à expertise técnica e de
mineração da Anglo American, e um contrato de prestação de serviços corporativos com a MMX, por meio
do qual esta proverá serviços administrativos, gerais e especiais.
Também no contexto da operação a MMX, sua subsidiária LLX Logística e a Anglo American acordaram
reestruturar a reorganização societária das Empresas Minas-Rio. Doravante, a MMX Minas-Rio será
responsável pela construção e operação tanto das minas de minério de ferro em Minas Gerais como do
mineroduto do Sistema Integrado MMX Minas-Rio. A LLX Minas-Rio será responsável por construir e operar
o Porto do Açu, exclusivamente para o manejo de produtos de minério de ferro.
Adicionalmente, de acordo com os documentos que serão assinados na liquidação da operação, as partes
acordaram que a LLX Açu, uma subsidiária da LLX Logística, terá acesso ao Porto do Açu e a sua
infraestrutura para construir e operar atividades logísticas e de carga para terceiros, mediante pagamento
de uma taxa por navio/por tonelada para a LLX Minas Rio. A LLX Açu terá o direito de expandir o Porto do
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Açu conforme será acordado de tempos em tempos com a LLX Minas-Rio e terá o direito de realizar
operações portuárias no Porto do Açu, sendo que o transporte de minério de ferro terá prioridade de
embarque.
Proposta de assessoria financeira com o Banco BNP
Em 16 de julho de 2007 a MMX e o Banco BNP decidiram em comum acordo suspender a proposta de
assessoria financeira para financiamento da reestruturação de dívida da MMX Corumbá (mina 63) e
financiamento do Projeto de Ferro-Gusa da MMX Metálicos Corumbá.pelo período de 5 meses.
Desdobramento de ações
De acordo com as informações repassadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”) à
Companhia o desdobramento de ações da Companhia, a ser deliberado em assembléia geral extraordinária
convocada para 23 de julho de 2007, será na proporção de 2 novas ações ordinárias em substituição a
cada ação existente de emissão da MMX
Farão jus ao recebimento das ações desdobradas, caso a proposta seja aprovada, os acionistas da
Companhia com base na composição acionária do dia 30 de julho de 2007, passando as ações a serem
negociadas ex-desdobramento a partir do dia 31 de julho de 2007.

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre
resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da MMX são
meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o
futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do
desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a
mudanças sem aviso prévio.
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
Balanços patrimoniais

em 30 de junho 2007 e 31 de dezembro 2006
(Em milhares de Reais)
Consolidado

Controladora
Ativo

30/06/07

31/12/06

30/06/07

31/12/06

Circulante
Disponibilidades
Contas a receber
Estoques
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Retenções contratuais
Depósito vinculado
Empresas controladas e coligadas
Outros créditos

662.215
1.395
15.945
40.743
6.146
206.528
56

727.843
585
7.442
145.282
6.000
163.360
421

747.802
6.854
121.869
25.513
20.251
40.743
6.146
(0)
6.896

779.212
4.640
37.330
14.198
18.820
145.282
6.000
4.780

933.028

1.050.933

976.074

1.010.262

36
-

-

23.795
30.874
465

267
687

36

-

55.134

954

133.814

5.947

2.176

2.176

9.780
-

-

125.105
87.730

16.002
-

15.527
-

9.780
164.543
11.027
561.514
230.984

206.678
159.575

159.596

21.474

980.024

581.264

1.092.660

1.072.407

2.011.232

1.592.480

Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais

Ativo permanente
Investimentos
Intangível:
Ágio na aquisição de controlada
Direitos minerais e concessão
Obrigações Ligadas a retirada de ativos
Imobilizado
Diferido
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
Balanços patrimoniais

em 30 de junho 2007 e 31 de dezembro 2006
(Em milhares de Reais)
Consolidado

Controladora
Passivo
Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Empréstimos e financiamentos
Obrigações com aquisições de investimentos
Obrigações com aquisições de imobilizado
Empresas controladas e coligadas
Provisão para passivo a descoberto
Outras obrigações

Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos
Obrigações com aquisições de investimentos
Outras obrigações

Participações de minoritários
Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados

30/06/07

31/12/06

30/06/07

31/12/06

9.139
10.903
14.233
2.534

9.813
2.007
10.130
2.059
618

96.793
27.666
547.085
44.322
10.770
0
9.950

66.495
15.596
256.369
28.127
3.306

36.809

24.627

736.586

369.893

-

-

117.384
36.344
13.622

131.503
30.182
11.457

-

-

167.350

173.142

-

-

51.445

1.665

1.142.515
(86.664)

1.142.515
(94.735)

1.142.515
(86.664)

1.142.515
(94.735)

1.055.851

1.047.780

1.055.851

1.047.780

1.092.660

1.072.407

2.011.232

1.592.480
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
Demonstrações de resultados

Períodos findos em 30 de junho de 2007 e 2006
(Em milhares de Reais)
Consolidado

Controladora
2007
Receita operacional bruta

2006

2007

-

-

-

-

Receita operacional líquida

-

-

49.950

Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados

-

-

(38.486)

Lucro (prejuízo) bruto

-

-

11.464

Deduções

Outras receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais
Comerciais
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial
Resultado de equivalência patrimonial
Outras despesas operacionais
Lucro (prejuízo) operacional
Resultado não operacional
Lucro (prejuízo) antes das participações minoritárias
Participações minoritárias
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
Imposto de renda e contribuição
Lucro (prejuízo) do exercício
Lucro (prejuízo) por lote de mil ações - R$
Quantidade de ações ao final do exercício (por lote de mil)

(20.318)
58.792
(1.147)
225
(9.575)
(12.174)
15.803
15.803
15.803
(7.732)

(4.242)
235
(192)
5
(846)
(5.040)
(5.040)
(5.040)
-

8.071

(5.040)

1,06

(55)

7.608

92

2006

50.551

901

(601)

(29.590)
(35.666)
61.000
(16.712)
13.171
2.823
6.490

(96)
805
(1.795)
(990)
(4.242)
235
(192)
5
(5.184)

6.490

6
(5.178)

9.313
15.803

138
(5.040)

(7.732)
8.071

(5.040)
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos de 1º de janeiro a 30 de junho de 2007 e 2006
(Em milhares de Reais)
Consolidado

Controladora
2007
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para passivo a descoberto
Variação monetária e juros de longo prazo
Custo residual do ativo permanente baixado
Participações minoritárias
Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber clientes
Retenções contratuais
Depósito vinculado
Estoques
Redução (aumento) em contas a receber
Redução (aumento) em adiantamentos
Redução (aumento) em impostos a recuperar
Redução (aumento) em outros créditos
Aumento (redução) em fornecedores
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)
atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Créditos com pessoas ligadas
Emprestimos concedidos
Empréstimos liquidados
Provisão para liquidação de Hedge
Aquisição de investimentos
Redução no valor de aquisição de investimentos
Provisao Desmobilização de Ativos
Compras de imobilizado
Aquisição de direitos
Baixa de investimentos
Adições ao diferido

2006

2007

2006

8.071

(1.335)

8.071

(1.335)

82
9.575
12.174
(9.560)
-

-

4.906
(30.083)
3.804
49.780

-

104.539
(146)
(810)
(8.539)
365
(674)
10.812

(10.001)

351
219

(2.214)
104.539
(146)
(84.539)

(1.070)

(11.315)
(25.226)
(32.501)
30.300
54.006

1.321
(9.473)

125.889

(10.766)

69.382

(10.557)

(204.517)
170.817

-

-

-

(147.222)
-

(8.625)
-

(9.780)
(11.027)
(361.985)
(76.967)
525
51.764

(726)
(3.408)
3.056

(8.625)

(407.470)

(1.078)

-

-

-

(10.038)
-

9.792
(19)

464.711
(158.033)

(10.038)

9.773

306.678

11.400

No início do exercício
No fim do exercício

727.843
662.215

10.660
1.042

779.212
747.802

19.903
19.668

Aumento nas disponibilidades

(65.628)

(9.618)

(31.410)

Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital, líquido
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos obtidos
Empréstimos liquidados
Débitos com pessoas ligadas
Empréstimos obtidos
Empréstimos liquidados
Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades de financiamentos

(557)
-

(181.479)

-

-

11.400
-

Demonstração do aumento nas disponibilidades

(235)
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